
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 
2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 696, 
z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292 i 2217 oraz z 2018 r. 
poz. 107 i 416.
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I. WPROWADZENIE 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została 

wprowadzona „ Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój 

z przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla 

dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 

rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna 

pomoc dla rodziny przezywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna 

ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i 

organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.  

 Zgodnie z art. 176  pkt 1 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy opracowanie i 

realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Cele operacyjne, działania pomocowe 

na rzecz rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym zostały określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Siemyśl na 

lata 2016-2020 oraz w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 

2016-2022. Informacje o funkcjonowaniu rodziny pozyskiwane są w bieżącej pracy pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (pracownicy socjalni, pracownicy realizujących świadczenia 

rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne). 

W trakcie rozeznawania sytuacji rodzinnej uwzględnia się: 

1) problemy wynikające z postawy rodziców w rodzinie z dziećmi: 

- w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zaburzenia komunikacji, brak wzorców, brak 

autorytetów, brak właściwych metod wychowawczych, brak lub niedostateczne zainteresowania 

problemami i potrzebami rozwojowymi dziecka), 

- w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego (brak lub niedostateczna umiejętność 

racjonalnego gospodarowania budżetem, zaburzona hierarchia potrzeb, brak nawyków lub 

niedostateczna umiejętność utrzymania czystości w domu, niewłaściwy podział obowiązków), 

- w sprawach funkcjonowania w środowisku lokalnym (brak umiejętności załatwiania spraw 

urzędowych, brak umiejętności w korzystaniu z zasobów środowiska oraz przysługujących im praw i 

uprawnień), 

2) problemy wynikające z postawy dziecka (zachowania agresywne i przemocowe, negatywizm 

szkolny, uzależnienia, bunt nieadekwatny do wieku, konflikty z prawem). 

 

Zapisy Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021 są spójne z 

aktami ustawodawstwa krajowego i lokalnego, takimi jak: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) ustawa z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1390);  

4) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 697, z późn. zm.); 
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5) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860); 

6) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.); 

7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z późn. 

zm.); 

8) uchwałą Nr 131/XXII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2016-2022; 

9) uchwałą Nr 89/XVII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie Gminy Siemyśl na lata 2016-2020. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  GMINY 

 Gmina Siemyśl jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa 

zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim. Zajmuje powierzchnię 107 km²  i jest jedną z 

najmniejszych jednostek terytorialnych w województwie. Gmina Siemyśl graniczy z gminami 

powiatu kołobrzeskiego: Rymań, Gościno, Kołobrzeg oraz z dwiema gminami z powiatu gryfickiego: 

Brojce i Trzebiatów. W skład Gminy wchodzi 11 sołectw: Siemyśl,  Białokury, Byszewo, Charzyno, 

Kędrzyno, Morowo, Niemierze, Nieżyn, Świecie Kołobrzeskie, Trzynik i Unieradz. Gmina Siemyśl 

jest jedną z siedmiu gmin wchodzących w skład powiatu kołobrzeskiego. Pod względem fizyczno-

geograficznym gmina leży w mezoregionie Równiny Gryfickiej i Równiny Białogardzkiej, będących 

częścią Pobrzeża Szczecińskiego. Północna część gminy to tereny równinne, im bardziej na południe, 

tym bardziej zaznacza się różnica w ukształtowaniu powierzchniowym. Równiny, które dominują na 

zdecydowanej większości obszaru gminy, przekształcają się w typ rzeźby niskopagórkowatej i falistej. 

W okolicy miejscowości Siemyśl wzniesienia dochodzą do 60 m n.p.m. Przez gminę przepływają 

rzeki: Dębosznica – od strony zachodniej i Błotnica w części wschodniej. Lokalny krajobraz 

uzupełniają jeziora, z których największe to jezioro Kamienica (Kamica) – zajmuje powierzchnię ok. 

66 ha. Warunki przyrodnicze w gminie sprzyjają rozwojowi sportów wodnych oraz wędkarstwa. 

Atuty Gminy Siemyśl to położenie geograficzne gminy – w nieznacznej odległości od Kołobrzegu i 

Morza Bałtyckiego oraz niezaprzeczalne walory przyrodnicze tego regionu, takie jak jeziora, lasy, 

piękno okolicznego krajobrazu. 

 W Gminie Siemyśl jest dobrze rozwinięta infrastruktura gminna (sieć wodociągowa i 

kanalizacyjna, sieć gazowa), ścieżki rowerowe, trasy nordic walking. Słabe strony, to zły stan 

nawierzchni  drogowych, a także niedostateczna komunikacja autobusowa z okolicznymi 

miejscowościami. 
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3. DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY 

 Na koniec 2017 r. Gmina Siemyśl miała 3 738 mieszkańców, w tym 1 845 kobiet, które 

stanowiły 49,35% ogółu ludności. W latach 2016-2017 liczba urodzeń pozostawała na tym samym 

poziomie i wzrosła w stosunku do 2015 r. W 2017 r. obserwuje się spadek osób w wieku 

produkcyjnym i wzrost w wieku poprodukcyjnym. 

Dane szczegółowe w tym zakresie demografii przedstawiają poniższe tabele. 

Tab. 1.  Liczba osób zamieszkujących w latach 2015 - 2017 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Liczba ludności zamieszkującej Gminę Siemyśl 3758 3763 3738 

w tym kobiet 1873 1867 1845 

źródło: Urząd Gminy Siemyśl 

Tab. 2. Struktura wiekowa ludności w latach 2015 – 2017 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 764 769 758 

Liczba osób w wieku produkcyjnym           -    M 

                                                                   -    K 

1298 

1150 

1294 

1128 

1280 

1099 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym       -    M 

                                                                   -    K 

171 

375 

181 

391 

194 

407 

źródło: Urząd Gminy Siemyśl 

Tab. 3. Ruch ludności gminy w latach 2015 – 2017 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Liczba urodzeń 37 46 46 

Liczba zgonów 40 34 28 

Liczba migracji 120 141 181 

źródło: Urząd Gminy Siemyśl 

 Opisane wyżej tendencje uzasadniają niezbyt korzystną prognozę demograficzną dla gminy. 

Coraz większa grupa ludzi starszych, stanowi wyzwanie dla władz lokalnych i instytucji pomocy 

społecznej. Zadania, jakie przed nimi stoją, wymagają dostosowywania usług społecznych w znacznie 

większym zakresie niż dotychczas do potrzeb seniorów oraz różnorodnych form aktywnego spędzania 

czasu wolnego.  

 W Gminie Siemyśl bezrobocie w ostatnich latach znacznie spadło. Świadczą o tym dane 

uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.   

Tab. 4. Statystyka bezrobocia 

Wyszczególnienie Grudzień 

2015 

Grudzień 

2016 

Grudzień 

2017 

Bezrobotni ogółem 178 121 116 

Bezrobotni długotrwale ogółem 70 42 35 

Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 26 28 24 

źródło: PUP w Kołobrzegu 
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 Z perspektywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, bezrobocie uzależnione jest od pory 

roku. W okresie od późnej wiosny do jesieni obserwuje się znaczny spadek osób pozostających bez 

pracy. 

 

4. EDUKACJA i KULTURA 

 Edukacja, rozumiana jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy, 

umiejętności i kształcenie, pełni zasadniczą rolę w rozwoju człowieka. Jako proces trwający od 

dzieciństwa jest sposobem na podniesienie jakości zasobów ludzkich, a tym samym poziomu 

konkurencyjności gospodarki i przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. Nie należy przy tym 

zapominać, że przedszkole i szkoła należą do głównych czynników socjalizacji, odpowiedzialnych za 

przekazanie informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa za ważne dla życia 

społecznego. Od roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Siemyśl funkcjonują 2 placówki oświatowo-

wychowawcze. Do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie uczęszcza 80 uczniów i 31 

dzieci do oddziałów przedszkolnych. Do Szkoły Podstawowej w Siemyślu im. Noblistów Polskich 

uczęszcza 268 uczniów (w tym 74 uczniów do klas gimnazjalnych) oraz 56 dzieci do oddziałów 

przedszkolnych. We wszystkich placówkach prowadzone jest dożywianie uczniów i przedszkolaków. 

Organizatorem dożywiania jest stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Siemyślu. Do placówki w 

Charzynie posiłki są dowożone przez Gminę Siemyśl. W 2015 r. pomocą społeczną w postaci 

ciepłych posiłków objęto 126 uczniów szkół i dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, 

zaś odpowiednio; w  2016 r. -  83 osób, w 2017 r. - 61 osób. Począwszy od  II półrocza 2016 r. 

obserwuje się spadek w liczbie finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu 

obiadów dla uczniów i dzieci. Odnotowany spadek można łączyć z wypłatą świadczeń 

wychowawczych tzw. „500+”. 

 Najczęściej występujące problemy w szkole i w domu rodzinnym to: niszczenie mienia 

szkolnego (15 przypadków ujawnionych), palenie papierosów (10 przypadków ujawnionych), 

dyskryminacja ( 4 przypadki), agresja i przemoc w grupie rówieśniczej (3 przypadki).  

 W placówkach oświatowo-wychowawczych podejmowane są różnorodne działania 

wychowawcze i profilaktyczne. Wśród nich prowadzone są warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, 

spotkania ze specjalistami dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz eliminowania 

zachowań społecznie nieakceptowalnych. Organizowane są zajęcia teatralne, pogadanki, spotkania z 

Policją, pedagogizacja rodziców. Część tych zadań jest realizowana w ramach gminnego programu  

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

(uchwalanego każdego roku przez Radę Gminy Siemyśl). 

 Na terenie Gminy Siemyśl działalność kulturalną prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w 

Siemyślu, posiadająca filie w Charzynie, Trzyniku i Byszewie, a także 3 świetlice wiejskie (Nieżyn, 

Świecie Kołobrzeskie i Siemyśl). W obiektach kultury (w tym w świetlicach) przygotowuje się 

imprezy okolicznościowe, sportowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży. W gminie działa Klub Sportowy 

„Jantar” Siemyśl. Do dyspozycji mieszkańców (a w szczególności dzieci i młodzieży) jest boisko 

wielofunkcyjne „Orlik 2012”. 
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5. POMOC SPOŁECZNA 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu wykonuje głównie zadania określone w ustawie o 

pomocy społecznej oraz przypisanych w statucie Ośrodka. Jednym z takich przypisanych zadań jest 

realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W ramach wykonywania zadań własnych 

gminy największe kwoty przeznaczono na udzielanie świadczeń pomocy społecznej, głównie w 

formie zasiłków okresowych, stałych i celowych. 

Tab. 5 Beneficjenci pomocy społecznej w gminie w latach 2015 – 2017 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Liczba osób, którym decyzją przyznano 

świadczenia 

217 207 192 

Liczba rodzin 113 117 100 

Liczba osób w rodzinie 399 374 312 

źródło:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu 

 Rodziny otrzymujące świadczenia wychowawcze, pomimo że są informowani, że świadczenie 

wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny, nie składają wniosków o udzielenie pomocy 

społecznej, tym samym spada liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej.  

Tab. 6. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie - liczba rodzin.  

Powody udzielania pomocy społecznej 2015 2016 2017 

Bezrobocie 59 52 33 

Niepełnosprawność 26 24 18 

Długotrwała choroba 39 43 43 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

4 3 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 34 34 27 

Bezdomność 1 1 2 

źródło:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu wypłacał rodzinom uprawnionym do alimentów 

świadczenia alimentacyjne. Liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenia alimentacyjne w 

latach 2015-2017 przedstawia się następująco: w 2015 r. - 50 rodzin, w 2016 r. - 47 rodzin i w 2017 r. 

- 39 rodzin. Zaobserwować można spadek liczby rodzin, którym wypłacono świadczenia 

alimentacyjne.  

 Istotnym wsparciem dla rodziny są także świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki). W 

2017 r. świadczenia wypłacono dla 157 rodzin na kwotę 650 731,00 zł. 

 Ponadto od kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu realizuje zadania 

zlecone gminie z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+”. W 2016 r. 

pomocą objęto 397 dzieci na kwotę 1 999 837,00 zł, w 2017 r. - 443 dzieci na kwotę 2 668 522,00 zł, 

a więc wzrosła liczba uprawnionych dzieci.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu jest w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Współpraca dotyczy monitorowania sytuacji dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej, a także pracy z rodzinami na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej.  
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Tab. 8. Piecza zastępcza 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Liczba dzieci z gminy przebywających w 

rodzinach zastępczych - rodziny spokrewnione 
3 3 

1 

 

Liczba dzieci z gminy przebywających w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych 
5 5 2 

źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu 

 W ramach ustawowych obowiązków ustawowych pracownicy socjalni podejmują działania na 

rzecz rodzin dysfunkcyjnych (borykających się z różnymi problemami). Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Siemyślu zapewniał też wsparcie ze strony asystenta rodziny. W latach  2015-2016 nie były 

sygnalizowane powody przydzielenia asystenta rodziny. W 2017 r. asystent rodziny pracował z 1 

rodziną (3 osoby).  

Tab. 9. Problemy uzależnień i przemocy w rodzinie 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Liczba osób, z którymi Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła rozmowy interwencyjno- 

motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu  

8 6 5 

Liczba osób uzależnionych, wobec których 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wystąpiła do sądu z wnioskiem o 

zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego  

2 2 1 

Liczba założonych Niebieskich Kart 12 8 8 

Liczba sprawców przemocy w rodzinie, 

przeciwko którym zostało złożone zawiadomienie 

do prokuratury o popełnieniu przestępstwa 

1 0 1 

 

 Uzależnienia i przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych problemów społecznych. 

Skuteczne przeciwdziałanie lub zahamowanie wymaga prowadzenia systematycznych działań 

związanych z profilaktyką wspomnianych problemów. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Siemyślu systematycznie monitorują wszystkie sygnały dotyczące możliwości  

wystąpienia tych zjawisk w rodzinach. Bardzo istotną formą pracy z rodziną, w której występują cech 

przemocy (konfliktu rodzinnego), jest praca socjalna, prowadzona przez pracownika socjalnego w 

ramach Niebieskiej Karty.  

Praca z rodziną – mocne i słabe strony 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Siemyślu oraz miejscowymi placówkami oświatowymi przeprowadzał 

wiele inicjatyw na rzecz rodziny. Rodziny/osoby mają stały dostęp do porad psychologicznych, 

terapeuty od uzależnień, prawnika. Organizowane były wyjazdy rodzinne (integracyjne) dla rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowane były cykliczne warsztaty dla rodziców w 

ramach tzw. „Szkoły dla Rodziców”. Bezpośrednią pomoc pedagogiczną i psychologiczną zapewniały 

także placówki oświatowe. Świetlice wiejskie w 5 miejscowościach gminy czynne są codziennie i są 

dostępne dla dzieci i młodzieży. Rodziny mają dostęp do informacji w zakresie działalności Ośrodka 
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Pomocy Społecznej w Siemyślu (BIP, ogłoszenia, ulotki, kontakt z radami sołeckimi). W przypadku 

anonimowych zgłoszeń o występujących problemach, pracownicy socjalni niezwłocznie podejmują 

działania w zakresie tzw. interwencji socjalnej.   

 Mocne strony pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu to bardzo dobra współpraca ze 

służbą zdrowia, placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, Policją oraz kuratorami. Słabe strony, to 

niewątpliwie niechęć rodzin do nawiązywania współpracy, bierna postawa wobec problemów 

występujących w rodzinie. Z chwilą, kiedy rodziny wzmocniły swoją funkcję ekonomiczną poprzez 

dostęp do świadczenia wychowawczego, kontakty z rodzinami są utrudnione. Rodziny często „nie 

życzą” sobie ingerowania w ich życie rodzinne. Taka postawa utrudnia zdiagnozowanie (ocenę) 

sytuacji bytowej.  

 

6. CELE PROGRAMU 

 Dziecko wymaga szczególnej opieki i troski. Działalność na jego rzecz powinna polegać 

przede wszystkim na ochronie jego praw, wyrównywaniu szans życiowych. Głównym celem 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Siemyśl jest  organizacja spójnych i 

zintegrowanych działań wspierających rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Celem Programu jest także stałe podnoszenie przez pracowników 

socjalnych kwalifikacji zawodowych w kierunku podniesienia skuteczności w pracy socjalnej. Mocną 

stroną pracy na rzecz rodziny jest stała współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na 

terenie Gminy. 

Zadania na rzecz rodziny to: 

 

Cel 1 Diagnoza i monitoring potrzeb i problemów rodzin 

Zadania 

 

systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Siemyślu 

Zakładane rezultaty 

 

zdefiniowanie problemów rodzin, sytuacji kryzysowych 

 

Realizatorzy 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu (pracownicy socjalni, 

stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i 

alimentacyjnych) 

 

Cel 2 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin 

Zadania 

 

zapewnienie pomocy pieniężnej, rzeczowej, usługowej, 

psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, pracy socjalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 

Zakładane rezultaty 

 

podniesienie bezpieczeństwa socjalnego rodziny, wsparcie w zakresie 

prawidłowego wypełniania ról społecznych 

 

Realizatorzy 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu przy współpracy  z 

placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi  
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Cel 3 Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi 

Zadania 

 

motywowanie rodzin do współpracy z pracownikami socjalnymi, 

asystentem rodziny na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, nabycia właściwych kompetencji wychowawczych, 

właściwych relacji w rodzinie 

Zakładane rezultaty 

 

zmiana postaw i zachowań (na prospołeczne), budowanie właściwych 

relacji w rodzinie, wzmocnienie rodziców w podejmowanych decyzjach 

na rzecz rodziny  

Realizatorzy 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, placówki oświatowe, 

organizacje pozarządowe – według potrzeb, Zespół Interdyscyplinarny 

w Siemyślu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Siemyślu, kuratorzy sądowi oraz wg rozeznanych 

potrzeb 

 

Cel 4 

 

Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem 

kobiet w ciąży powikłanej 

Zadania 

 

praca środowiskowa, zapewnienie form wsparcia adekwatnych do 

potrzeb osób/rodzin 

 

Zakładane rezultaty 

 

objęcie wsparciem osób/rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną 

 

Realizatorzy 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w 

Kołobrzegu, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

 

 

Cel 5 

 

Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy 

rodzinom 

Zadania 

 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz innych osób 

pracujących na rzecz rodziny poprzez udział w szkoleniach 

 

Zakładane rezultaty 

 

podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji zadań na 

rzecz poprawy funkcjonowania rodziny 

 

Realizatorzy 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, Zespół Interdyscyplinarny w 

Siemyślu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Siemyślu  
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Cel 6 

 

Koordynacja, wspieranie i promowanie działań w obszarach 

profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z 

uzależnieniem 

Zadania 

 

zwiększenie świadomości środowiska lokalnego na temat zjawiska 

narkomanii, alkoholizmu i przemocy 

 

rozpowszechnianie informacji o formach pomocy świadczonej osobom 

uzależnionym i ich rodzinom 

 

zwiększenie dostępności specjalistycznych form pomocy dla osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą 

Zakładane rezultaty 

 

nabycie umiejętności korzystania ze wsparcia specjalistycznego 

 

Realizatorzy 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemyślu, Zespół 

Interdyscyplinarny w Siemyślu, gminne placówki oświatowe  

 

 Istotną rolę w budowaniu relacji w rodzinie i relacji społecznych, odgrywają pracownicy 

socjalni. Pracownicy socjalni realizują swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - tj. 

budują plan pomocy (na zasadzie współpracy), zapewniają dostęp do poradnictwa specjalistycznego, 

w ramach pracy socjalnej, pracują z rodzinami na rzecz wzmacniania ich kompetencji społecznych 

(rodzinnych, zawodowych, międzyludzkich). W sytuacjach, kiedy w rodzinie następuje degradacja 

społeczna, rodzina może być objęta pomocą ze strony asystenta rodziny. Podmioty i osoby realizujące 

zadania wspierające rodzinę, muszą uwzględniać możliwości rodziny w zakresie wprowadzania 

zmian, prawo do poszanowania ich godności oraz podmiotowość całej rodziny.  

 W Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu nadal funkcjonuje Zespół ds. Asysty Rodzinnej. 

Zespół ma charakter otwarty, w jego skład wchodzą pracownicy socjalni, w miarę potrzeb asystent 

rodziny oraz inne osoby i podmioty realizujące zadania na rzecz wspierania rodzin (w zależności od 

problemu). 

 Zadania określone w niniejszym programie realizowane będą przez cały okres jego trwania. 

 

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021 odbywać się 

będzie z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, z dotacji oraz środków pozabudżetowych. 

 

8. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

 Program będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. W ramach 

pracy z rodzina będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę zakładanych rezultatów. 

Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 

dysfunkcji i promowania rodzinnego stylu życia. W ramach pracy z rodziną należy kłaść szczególny 

nacisk na motywowanie rodzin do samostanowienia o swoim życiu. Nie należy stosować metod i 
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form pracy, które będą „wyręczać” rodziny z realizacji ich obowiązków, które wynikają z przepisów 

prawa m.in. z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

 Monitoring realizacji Programu  umożliwi: 

1) rozpoznanie  ilościowe rodzin wymagających wsparcia; 

2) stan zaawansowania prowadzonych działań; 

3) ocenę stopnia zadowolenia członków z oferowanej pomocy; 

4) zebranie informacji mających na celu usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za pracę z 

rodziną. 

 Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji oraz zmianie w zależności od 

potrzeb i możliwości finansowych. 

 

9. ZAKOŃCZENIE 

 Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie negatywnym zjawiskom, zarówno tym, 

które mogą zaistnieć, jak i tym, które już istnieją. Szansą na prawidłowo funkcjonowanie w 

środowisku jest wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału poprzez zdobycie 

nowych umiejętności w funkcjonowaniu rodziny. 

 Pomoc na rzecz rodziny, świadczona przez pracowników socjalnych, nakierowana jest przede 

wszystkim na wykorzystanie przez osobę/rodzinę własnych zasobów i możliwości, jeśli to zawodzi, 

wówczas rodzina wymaga wsparcia specjalistycznego. 
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