
UCHWAŁA NR XXVII/188/2013
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kiełczygłów na lata 2012 - 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 153) 
oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 135, poz. 154)Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/126/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kiełczygłów na lata 2012 – 2015 wprowadza się zmiany: 

1) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kiełczygłów na lata 2012 - 2015 stanowiący załącznik do uchwały, 
jako załącznik otrzymuje nr 1; 

2) dodaje się „Harmonogram realizacji zadań ujętych w „Gminnym programie wspierania rodziny na terenie Gminy 
Kiełczygłów w latach 2012 - 2015”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/188/2013 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Harmonogram realizacji zadań ujętych w „ Gminnym programie wspierania rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów wiatach 2012-2015 

Cele szczegółowe: 

Cel 1 -Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną i badania specjalistyczne 
Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Podmiot realizujący Źródlo finansowania Uwagi 
1. Objęcie rodzin z dysfunkcją 

opiekuńczo - wychowawczą 
konsultacjami i specjalistycznym 
poradnictwem 

2012-2015 OPS Środki własne Dotacje 
celowe 

 

2. Praca socjalna polegająca na 
diagnozie deficytów w zakresie 
pełnienia ról rodzicielskich, 
deficytów osobowościowych 
członków rodziny, zaniedbań 
względem dzieci oraz ocenie 
sytuacji dziecka w rodzinie, 
środowisku szkolnym, 
rówieśniczym, 

2012-2015 OPS 
Szkoły Podstawowe 
Gimnazjum Ośrodek 
Zdrowia 

Środki własne Dotacje 
celowe 

 

3. Kształtowanie u rodziców 
właściwych postaw i wzorców 
rodzicielskich 

2012-2015 OPS Środki własne Dotacje 
celowe 

 

4. Konsultacje ze specjalistami 
w celu sprecyzowania czynników 
mających wpływ na 
dysfunkcjonalność rodziny 

2012-2015 OPS Środki własne  

Cel 2 - Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny 
1. Monitoring funkcjonowania rodzin 

zagrożonych kryzysem 
i przeżywających trudności 
opiekuńczo - wychowawcze 

2012 -2015 OPS Środki własne  

2. Organizowanie dla rodzin spotkań, 
mających na celu wymianę ich 
doświadczeń oraz zapobieganie 
izolacji, zwanych dalej grupami 
wsparcia 

2012-2015 OPS 
Środki własne dotacja 
z budżetu państwa 

 

 

3. Wsparcie rodzin zagrożonych 
przez interdyscyplinarne zespoły 
specjalistów 

2012-2015 OPS przy współpracy 
z sądem, placówkami 
oświatowymi i innymi 

Środki własne 
 

 

4. Objęcie dzieci indywidualną 2013 -2015 OPS Środki własne   
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terapią psychologiczno- 
pedagogiczną 

5. Prowadzenie działań 
interwencyjnych w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci 

2013 -2015 OPS we współpracy 
Z Policją 

  
 

6. Współfinansowanie pobytu 
dziecka w rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej 

2013 -2015 OPS Środki własne  
 

Cel 3 -Rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie jej specjalistycznej poradnictwa i wsparcia.  
1. Motywowanie rodziców do 

utrzymywania osobistych 
kontaktów dzieci z rodzicami.. 

2012 -2015 OPS Środki własne  
 

2. Opracowanie i realizacja planu 
pracy z rodziną. 

2012-2015 OPS 
Asystent rodziny 

Środki własne   
3. Organizowanie treningów 

rodzicielskich 
2012-2015 OPS we współpracy 

z placówkami oświatowymi 
Środki własne Dotacje 
celowe 

  
4. Motywowanie do rodzin do 

udziału w zajęciach grup wsparcia 
i grup samopomocowych 

2013 -2015 OPS Środki własne  

5. Przeciwdziałanie marginalizacji 
i degradacji społecznej rodzin 
przez aktywne formy integracji 
społecznej i zawodowej 

2012-2015 OPS 
we współpracy z - 
asystentami rodzinnie i 
podmiotami 
działającymi na rzecz 
przeciwdziałania 
wykluczeniu 
społecznemu 

Środki własne  

6. Wsparcie rodzin biologicznych 
przez interdyscyplinarne zespoły 
specjalistów 

 OPS 
przy współpracy 
z placówkami oświatowych 
i innych 

Środki własne  

Cel 4 -Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe relacje miedzy członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinach. 
1. Tworzenie możliwości 

i finansowanie szkoleń dla rodzin 
w kryzysie 

2012-2015 OPS Środki własne Dotacje 
celowe 

 

2. 
3. 

Tworzenie możliwości szkoleń 
asystentów rodziny 
Organizowanie mediacji jako 
formy metody pomocy 
rozwiązywania konfliktów 
rodzinnych 

2012 -2015 OPS 
Urząd Gminy 

Środki własne Dotacje 
celowe 

 

Cel.5 Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodzin poprzez aktywne angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej.  
1. Motywowanie członków rodziny 

do podjęcia działań Na rzecz 
ograniczenia, bądź niwelowania 
własnych dysfunkcji 

2012-2015 OPS 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

środki własne  
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2 Organizowanie specjalistycznego 
wsparcia dla rodziców w celu 
wzmocnienia poczucia 
odpowiedzialności za własną 
sytuację życiową, los dzieci 

2012 - 2015 OPS 
Pedagog szkolny Terapeuta 
uzależnień 
Gmina 

  

3. Zapewnienie dzieciom z rodzin 
dysfunkcyjnych bezpłatnej 

2012-2015 Gmina 

 opieki i wychowania 
w placówkach wsparcia dziennego 

 Placówki oświatowe 

Środki własne  

    Gminy  
    Dotacje celowe  
Cel 6, Dążenie do reintegracji rodziny - poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego środowiska społecznego. 
1. Świadczenie pomocy rodzinom 

przeżywającym trudności 
w wychowaniu i opiece nad 
dziećmi w przezwyciężaniu 
problemów życiowych 
stanowiących przyczynę 
umieszczenia dziecka poza rodziną 

2012-2015 OPS 
Asystent rodziny Pedagog 
szkolny 

Środki własne gminy 
Dotacje celowe 

 

2. Pomoc rodzinie z której dzieci 
zostały umieszczone w pieczy 
zastępczej w odbudowaniu 
odpowiedniego środowiska 
wychowawczego 

2012-2015 OPS 
Asystent rodziny 
Pedagog szkolny 

Środki własne gminy 
Dotacje celowe 

 

3. Współpraca z instytucjami 
działającymi w środowisku 
lokalnym w celu poprawy sytuacji 
rodziny 

2012-2015 OPS Policja Placówki 
oświatowe 

Środki własne  
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