
Uchwala Nr IV/23/2015
Rady Gminy Goczalkowice- Zdrój
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w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Goczalkowicc- Zdrój

na lata 2015-2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) w związku z art. 176 pkt l, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czenvca

201 l r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 20 [3r., poz. 135 z późn. zm.)

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:

§ J

Przyjąć Gminny program wspierania rodziny w Gminie Goczalkowice-Zdrój na lata 2015·2017

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice· Zdrój oraz Kierownikowi Ośrodka

Pomocy Spolecznej w Goczałkowicach· Zdroju.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



3) profilaktyka w środowisku lokalnym skierowana na ewentualne zagrożenia

wpływające destrukcyjnie na funkcjonowanie rodzin i wypelnianie ich

podstawowych ról społecznych.

§ 3.

Przewidziane działania o zakresie interdyscyplinarnym:

l) rozpoznawanie i analiza występujących w rodzinach problemów opiekuńczo-

"'Ychowawczych.

2) analiza zachowań negatywnych wśród dzieci i młodzieży w placówkach

oświatowych;

3) analiza zasobów Gminy pod względem potrzeb związanych z realizacją programu i

bieżące działania dotyczące dalszego ich rozwoju;

4) koordynacja działań realizowanych przez podmioty na rzecz dzieci i rodzin;

5) wspieranie i finansowanie edukacji służb społecznych w zakresie wykorzystania

metody pracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

6) dobór działań naprawczych na rzecz dziecka i rodziny w oparciu o działania

interdyscyplinarne, w tym opracowanie i wdrażanie programów korekcyjnych na

rzecz rodziny i dzieci;

7) systematyczne monitorowanie przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i

pedagogów szkolnych rodzin i dzieci zagrożonych kryzysem;

8) kontynuowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i

prawnego na rzecz rodzin zagrożonych kryzysem;

9) podejmowanie działań podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców i

opiekunów poprzez organizowanie i finansowanie ze środków Gminy spotkań ze

specjalistami w przedmiotowym zakresie;

10) umożliwienie i dalsze wspieranie doskonalenia zawodowego pracowników

socjalnych i asystentów rodziny poprzez ich udział w szkoleniach tematycznych,

warsztatach i konferencjach;

11) aktualizowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w

Goczałkowicach-Zdroju w zakresie miejsc i form pomocy zagrożonym dzieciom i

rodzinom.



§ 4.

Rezultaty jakie mają zostać osiągnięte na skutek realizacji programu:

I) sprawnie działający zespół interdyscyplinarny

2) przeszkolona wyspecjalizowana kadra pomocnicza;

3) opracowana diagnoza rodzin pod względem problemów opiekuńczo-wychowawczym

oraz zasobów i potrzeb;

4) spadek liczby rodzin niewydolnych;

5) zmiana postaw mieszkańców na temat funkcji rodziny, w tym pod względem

opiekuńczo-wychowawczym.

§ 5.

Adresatami programu są rodziny z problemami opiekUl1czo-wychO\vawczymi mieszkające na

terenie gminy Goczalkowice-Zdrój.

§ 6.

I. Realizatorzy programu:

I) Ośrodek Pomocy Społecznej

2) Urząd Gminy

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4) placówki oświatowe.

2. Partnerzy programu:

I) policja

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

3) placówki służby zdrowia

4) Poradnia Psychologiczna w Pszczynie

5) Parafia w Goczałkowicach-Zdroju

6) organizacje pozarządowe.



§ 7.

Koordynatorem działań związanych z realizacją programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ S.

Finansowanie programu w ramach środków własnych gminy Goczalkowice-Zdrój i budżetu

panstwa (programy rządowe).

§ 9.

Monitoring i ewaluacja.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie na bieżąco monitorował działania i wprowadzał nowe

rozwiązania, a także składał sprawozdania z realizacji programu Radzie Gminy po

zakończeniu roku budżetowego.
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