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uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Przyjmuje sie Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 -
2018 stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Realizacje programu powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeh 
w budynku Urz^du Gminy Zapolice oraz zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urz^du Gminy Zapolice i wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 
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I . WST^P 

Program zostat opracowany na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z pozn. zm.). Fundamentem tego 
programu jest, przede wszystkim dobro dzieci, co bardzo dobrze odzwierciedla preambuia 
WW. ustawy, tj. „Dla dobra dzieci, ktore potrzebujq szczegolnej ochrony i pomocy ze strony 
doroslych, srodowiska rodzinnego, atmosfery szcz^scia, miiosci i zrozumienia, w trosce o ich 
harmonijny rozwoj i przyszl^ samodzielnosc zyciow^, dla zapewnienia ochrony 
przystuguj^cych im praw i wolnosci, dla dobra rodziny, ktora jest podstawow^ komork^ 
spoleczehstwa oraz naturalnym srodowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej czlonkow, 
a w szczegolnosci dzieci, w przekonaniu, ze skuteczna pomoc dla rodziny przezywaj^cej 
trudnosci w opiekowaniu si^ i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc 
dla nich moze bye osi^gni^ta przez wspolprac? wszystkich osob, instytucji i organizacji 
pracuj^cych z dziecmi i rodzicami". 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej natozyla na gminy obowi^zek 
opracowania i realizacji 3 letniego gminnego programu wspierania rodziny. Realizowane 
w ramach gminnego programu zadania skupiac si^ b^d^, nie tylko na dziecku, ale na calej 
rodzinie, rowniez w przypadku, gdy dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastepczej. Ma to 
na celu pomoc w odzyskaniu przez rodzicow biologicznych funkcji opiekuhczych 
i umozliwienie dziecku powrotu do srodowiska rodzinnego. Wsparcie rodziny ma charakter 
profilaktyczny i przyjmuje zasad? wczesnej interwencji. Priorytetem wspierania rodziny jest 
zapewnienie odpowiednich warunkow rozwoju dziecka oraz ksztaltowanie wartosci i norm 
zwi^zanych z wychowaniem. System wsparcia dzieci i rodzin przezywaj^cych trudnosci 
w wypelnianiu funkcji opiekuhczo-wychowawczej, ma na celu przywrocenie im zdolnosci do 
wypelniania tych rol, poprzez prac? z rodziny oraz zapewnienie pomocy w opiece 
i wychowaniu dzieci. Natomiast praca z rodziny biologiczn^ w przypadku, gdy zaistniala 
koniecznosc umieszczenia dziecka w pieczy zastepczej, ma na celu jak najszybszy powrot 
dziecka do rodziny. 
Rodzina szczegolnie oddzialuje na osobowosc dziecka, jest pierwszym i podstawowym 
srodowiskiem wychowawczym dziecka. Istniej^ rozne typy rodzin reprezentuj^ce rozne 
rodzaje postaw wychowawczych, a te z kolei wplywajq na przyjmowane przez dzieci 
i mlodziez postawy spoleczno - moraine. Prawidlowo funkcjonuj^ca rodzina jest wartosci^, 
ktorej - w odniesieniu zarowno do jednostki, jak i do calego spoleczehstwa - nie mozna 
niczym rownowaznym zast^pic. „To rodzina ksztahuje w dziecku normy, przekazuje 
wartosci, uczy zasad wspolzycia spolecznego, zabezpiecza potrzeby fizjologiczne, 
bezpieczenstwa, afiliacji, szacunku i uznania. samorealizacji" [.,Wsparcie rodziny i piecza 
zastepcza" Bemadeta Skobel, Seria Wydawnicza: Problemy spoteczne, polityka spoleczna 
w regionie lodzkim", Zeszyt 3, 2011]. 
Rodzina, zarowno ta duza, jak i mala, spetnia w spoleczehstwie wide roznych funkcji. 
Funkcje te mozna ogolnie podzielic na cztery grupy. Pierwsz^ i podstawow^ funkcji rodziny 
jest prokreacja i podtrzymanie ci^glosci rodu. Druga polega na socjalizacji dzieci, czyli 
nauczeniu ich regul zachowania, uznanych prawidel post^powania w danym spoleczehstwie 
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i przekazaniu przyj^tego systemu wartosci. Trzeci^ funkcji rodziny jest zabezpieczenie 
podstawowycli potrzeb (np. jedzenia, sclironienia i ubrania) jej cztonkom. Czwarta polega na 
wskazaniu odpowiedniego miejsca w spoleczenstwie. Warto tez wspomniec, ze rodzina jako 
grupa spoleczna jest z natury cykliczna, czy tez odnawialna. Czlowiek, w miar^ uptywu lat, 
pelni kolejne role w rodzinie. 
IstnieJ4 roze formy rodziny, rozrozniane wedlug odmiennych kryteriow: 

1. formalnego lub nieformalnego zwi^zku cywilnego stanowi^cego trzon rodziny: 
malzenstwo, konkubinat, zwi^zek partnerski, 

2. rozkladu wladzy w rodzinie: matriarchat, patriarchat lub partnerstwo. 
Wspotczesne spoleczenstwa wyksztalcily tzw. altematywne formy rodziny, takie jak: rodzina 
niepelna, rodzina zast^pcza, rodzina zrekonstruowana, rodzinny dom dziecka. 
Rodziny to trwaj^ce i otwarte systemy spoleczne. Rodzina stanowi caiosc, ktora jest czyms 
wi^cej niz tylko sum^ czesci. Kiedy mowimy o rodzinie jako systemie spoiecznym, my slimy 
przede wszystkim o procesie polegaj^cym na komunikowaniu si?, dziataniu i wspoldzialaniu 
poszczegolnych elementow, a nie o strukturalnych cechach ukladu. Tak wi^c rodzina, jesli 
rozpatrywac j ^ w perspektywie systemowej, to grupa wspolzaleznych od siebie osobnikow, 
ktorych l^czy poczucie historii. wi^zi emocjonalne oraz strategic dzialania w celu 
zaspokojenia potrzeb zarowno calej rodziny, jak i jej czlonkow. Funkcjonalna, zdrowa 
rodzina wyroznia si^ nast^puj^cymi cechami: 

- zabezpiecza przetrwanie i rozwoj; 
- zaspokaja potrzeby emocjonalne swoich czlonkow; 
- zapewnia rozwoj i wzrastanie kazdego z jej czlonkow, w tym takze rodzicow; 
- jest miejscem, gdzie rozwija si^ poczucie wtasnego ,ja"; 
- jest podstawow^ ,jednostk4 socjalizacji" i ma decyduj^ce znaczenie dla przetrwania 

spoleczehstwa. 
Wymienione cechy zawieraj^ si? w twierdzeniu, iz rodzina odgrywa podstawow^ rol? 
w ksztaltowaniu zdrowia psychicznego dziecka, a tym samym kondycja rodziny ma 
zasadnicze znaczenie dla zdrowia psychicznego calego spoleczehstwa. 
Rodzina jest podstawow^ komork^ spoleczn^ spelniaj^c^ istotne funkcje zaspokajaj^ce 
potrzeby spoleczne, psychiczne i emocjonalne swoich czlonkow. Sklada si? z wielu osob, 
wzajemnie od siebie uzaleznionych i pol^czonych wi^zi^ spoleczn^. Scalaj^ j ^ w jednosc 
wartosci i normy, powszechnie podzielane przez czlonkow rodziny. Jest ona pierwotnym 
i najwazniejszym srodowiskiem, w ktorym ksztaltuj^ si? postawy zachowania i pogl^dy oraz 
umiej?tnosci oceny sytuacji. 
Okres wielkich przeistoczeh transformacyjnych doprowadzil w ostatnim czasie do zachwiania 
stabilizacji systemu rodzinnego. Obecnie instytucja rodziny przezywa szereg zmian 
wplywaj^cych na jej wewn?trzn4 konstrukcj?. Do najwazniejszych z nich mozna zaliczyc 
redukcj? rodziny do coraz mniejszej grupy osob (zanikaj^ rodziny wielopokoleniowe), 
oslabienie wi?zi spolecznych na lonie rodziny, rosn^ce przyzwolenie do nawi^zywania relacji 
seksualnych poza malzehstwem. Nieustannie wzrasta odsetek dysfunkcji dotykaj^cych polsk^ 
rodzin?. Diagnozy wskazuj^, ze dominujqcymi problemami spolecznymi wyst?puJ4cymi na 
terenie gminy Zapolice sq: 

- bezrobocie. 



- dtugotrwata i ci?zka choroba, 
- niepetnosprawnosc, \
- niezaradnosc w sprawacli zyciowych (dziedziczna i nabyta), 
- ubostwo, 
- potrzeba ochrony macierzyhstwa, 
- alkoholizm, • 
- trudnosc w przystosowaniu si? po opuszczeniu zakladu kamego. 

Wymienione powyzej zagrozenia wspotczesnej rodziny prowadzic mog^ do wykluczenia 
spolecznego, ktore w ostatnim czasie stalo si? istotnym elementem polityki spolecznej. 
Wzrastaj^ca grupa osob, ktore nie uczestnicz^ w zyciu spoiecznym i zawodowym z powodu 
utrudnionego dost?pu do wielu dobr i zasobow powoduje wyl^czenie ich 
z pelnowartosciowego obywatelstwa. Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu winno bye 
realizowane poprzez rozpoznanie przyczyn dysfunkcji oraz prowadzenie dziaian 
pomocowych. Dzialania nalezy przede wszystkim ukierunkowac na osoby, ktore mimo 
podejmowanych wysilkow nie ŝ  w stanie samodzielnie przezwyci?zyc trudnosci zyciowych. 
Do grup szczegolnego ryzyka nalezy osoby mlode pochodz^ce z ubogich, dysfunkcyjnych 
rodzin, osoby niepelnosprawne, osoby uzaleznione od alkoholu, czy osoby zwalniane 
z zakladow kamych. 

Kwesti^ szczegolnej troski na terenie gminy Zapolice jest problematyka ochrony rodziny, 
a w szczegolnosci szeroko rozumiana opieka nad dzieckiem. Dzieci ŝ  szczegoln^ grup^ 
spoleczn^, ktora nie posiada wystarczaj^cych zasobow wlasnych, jak i materialnych, by moc 
samodzielnie zaspokoic swoje potrzeby. Dlatego tez, w celu sprawnego dzialania 
w spoleczehstwie dzieci potrzebuj^ wsparcia osob, ktore w sposob efektywny przyczyni^ si? 
do ich rozwoju umozliwiaj^c jednoczesnie aktywne uczestnictwo w zyciu ogolnospolecznym. 
Niniejszy program jest spojny z przyi?t^ Gminny Strategia Rozwiazywania Problemow 
Spolecznych w Gminie Zapolice na lata 2011 - 2021, w ktorej poruszane ŝ  kwestie 
dotycz^ce dysfunkcji rodzin, ktore w istotny sposob zaklocaj^ funkcjonowanie dziecka. 
Pomoc, w zalozeniach, ma prowadzic do sytuacji, w ktorej rodziny zaczn^ samoistnie 
przezwyci?zac problemy, dzialaj^c skutecznie przy udziale wlasnych srodkow, a takze 
zasobow, jakie gwarantuje srodowisko lokalne. 
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n. WSPIERANIE RODZINY I S Y S T E M P I E C Z Y Z A S T E P C Z E J . 

Podstawowym zaiozeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na 
lata 2016 - 2018 jest wypracowanie spojnego systemu wsparcia dla rodziny przezywaj^cej 
trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo - wychowawczych. Zadania programu 
koncentrowac si? b^d^ nie tylko na dziecku, ale na calej rodzinie, nawet wtedy, gdy dziecko 
umieszczone zostanie poza rodziny biologiczn^. Istotnym elementem Programu jest 
wprowadzenie rozbudowanego systemu profilaktyki oraz intensyfikacji dziaian na rzecz 
rodzin z problemami. Dzialania profilaktyczne zmierzaj^ce do wzmocnienia 
odpowiedzialnosci za dziecko, skierowane b^dq na rodziny wychowuj^ce dzieci niewydolne 
wychowawczo, dotkni?te przemoc^, ubogie i zagrozone ubostwem, przezywaj^ce trudnosci 
w wypelnianiu funkcji opiekuhczo-wychowawczej. 
Wspieranie rodziny przezywaj^cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo -
wychowawczych to zespoi planowych dziaian maj^cych na celu przywrocenie rodzinie 
zdolnosci do wypelniania tych funkcji, natomiast system pieczy zastepczej to zespoi osob, 
instytucji i dziaian maj^cych na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom 
w przypadkach niemoznosci sprawowania opieki i wychowania przez rodzicow. 

Obowi^zek wspierania rodziny przezywaj^cej trudnosci w wypelnianiu ftinkcji opiekuhczo -
wychowawczych oraz organizacji pieczy zast?pczej, w zakresie ustalonym ustawy, spoczywa 
na jednostkach samorz^du terytorialnego oraz na organach administracji rz^dowej. 
Obowi^zek ten jednostki samorz^du terytorialnego oraz organy administracji rz^dowej \ 
realizuj^ w szczegolnosci we wspolpracy ze srodowiskiem lokalnym, s^dami i ich organami 
pomocniczymi, Policj^, instytucjami oswiatowymi, podmiotami leczniczymi, a takze 
kosciolami i zwi^zkami wyznaniowymi oraz organizacjami spolecznymi. Zadania z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zast?pczej ŝ  realizowane zgodnie z zasad^ 
pomocniczosci. 
Stosuj^c zapisy ustawy, nalezy miec na wzgl?dzie podmiotowosc dziecka i rodziny oraz 
prawo dziecka do: 
1) wychowania w rodzinie, a w razie koniecznosci wychowywania dziecka poza rodziny - do 
opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zast?pczej, jesli jest to zgodne z dobrem 
dziecka; 
2) powrotu do rodziny; 
3) utrzymywania osobistych kontaktow z rodzicami, z wyj^tkiem przypadkow, w ktorych s^d 
zakazal takich kontaktow; 
4) stabilnego srodowiska wychowawczego; 
5) ksztalcenia, rozwoju uzdolnieh, zainteresowah i przekonah oraz zabawy i wypoczynku; 
6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego zycia; 
7) ochrony przed arbitraln^ lub bezprawn^ ingerencj^ w zycie dziecka; 
8) informacji i wyrazania opinii w sprawach, ktore go dotycz^, odpowiednio do jego wieku 
i stopnia dojrzalosci; 
9) ochrony przed ponizaj^cym traktowaniem i karaniem; 
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10) poszanowania tozsamosci religijnej i kulturowej; 
11) dost?pu do informacji dotycz^cych jego pochodzenia. 

1. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastepczej 

Zgodnie z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 
332 z pozn. zm.), do zadah wlasnych gminy nalezy: 
1) opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programow wspierania rodziny; 
2) tworzenie mozliwosci podnoszenia kwalifikacji przez asystentow rodziny; 
3) tworzenie oraz rozwoj systemu opieki nad dzieckiem, w tym placowek wsparcia 
dziennego, oraz praca z rodziny przezywaj^c^ trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo -
wychowawczych przez: 

- zapewnienie rodzinie przezywaj^cej trudnosci wsparcia i pomocy asystenta rodziny 
oraz dost?pu do specjalistycznego poradnictwa, 

- organizowanie szkoleh i tworzenie warunkow do dzialania rodzin wspieraj^cych, 
- prowadzenie placowek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) fmansowanie: 
- podnoszenia kwalifikacji przez asystentow rodziny, 
- kosztow zwi^zanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspieraj^ce; 

5) wspolfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastepczej, rodzinnym domu dziecka, 
placowce opiekuhczo - wychowawczej, regionalnej placowce opiekunczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym osrodku preadopcyjnym; 
6) sporz^dzanie sprawozdah rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich Wojewodzie Lodzkiemu, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego, 
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrozonej kryzysem lub 
przezywaj^cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo - wychowawczej, zamieszkalego 
na terenie gminy; 
Do zadah zleconych z zakresu administracji rz^dowej realizowanych przez gmin? nalezy 
wykonywanie zadah wynikaj^cych z rz^dowych programow z zakresu wspierania rodziny, 
zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wojewod? Lodzkiego. 

Rodzinie przezywaj^cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo - wychowawczych wojt 
zapewnia wsparcie, ktore polega w szczegolnosci na: 

- analizie sytuacji rodziny i srodowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 
- wzmocnieniu roll i funkcji rodziny; 
- rozwijaniu umiej^tnosci opiekuhczo - wychowawczych rodziny; 
- podniesieniu swiadomosci w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 
- pomocy w integracji rodziny; 
- przeciwdzialaniu marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny; 
- dqzeniu do reintegracji rodziny. 
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Wspieranie rodziny bedzie prowadzone w formie pracy z rodziny i pomocy w opiece 
i wychowaniu dzieclca, za jej zgod^ i aktywnym udzialem, z uwzgl^dnieniem zasobow 
wlasnych oraz zrodel wsparcia zewnetrznego. 

Rodzina moze otrzymac wsparcie przez dzialania: 
- instytucji i podmiotow dzialajqcych na rzecz dziecka i rodziny; 
- placowek wsparcia dziennego; 
- rodzin wspieraj^cych. 

2. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki zastfpczej 

Konwencja o prawach dziecka stanowi, ze "Dziecko pozbawione czasowo lub na stale swego 
srodowiska rodzinnego lub, gdy ze wzgl^du na swoje dobro nie moze pozostawac w tym 
srodowisku, bedzie mialo prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony pahstwa. Pahstwa-
Strony zgodnie ze swym prawem wewn^trznym zapewni^ takiemu dziecku opiek? zast^pcz^. 
Tego rodzaju opieka moze obejmowac, mi^dzy innymi, umieszczenie w rodzinie zastepczej, 
Kafala w prawie islamskim, adopcj? lub — gdy jest to niezb^dne — umieszczenie 
w odpowiedniej instytucji powolanej do opieki nad dziecmi. Przy wyborze odpowiednich 
rozwi^zah nalezy w sposob wlasciwy uwzgl^dniac wskazania w zachowaniu ci^glosci 
w wychowaniu dziecka oraz jego tozsamosci etnicznej, religijnej, kulturowej i j^zykowej." 
[KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA, t . j . 1991 r. Nr 120, poz. 526] 
Prawo to zapisane jest rowniez w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 72 ust. 2: 
„Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy wladz 
publicznych". [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Dz. U. 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z pozn. zm.]. 
W polskim systemie opieki nad dzieckiem osieroconym lub pozbawionym opieki rodzicow 
biologicznych, uksztaltowanym jeszcze przed 1989 rokiem, dominowaly formy 
instytucjonalnej opieki calkowitej. System opieki zastepczej, az do 1999 r. mial charakter 
resortowy. Zadania polityki spolecznej realizowaly wowczas trzy resorty: edukacji, pracy 
i polityki socjalnej oraz zdrowia i opieki spolecznej. W 1999 roku, w wyniku 
przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju, nalozono na powiaty obowi^zek 
zapewnienia dzieciom i mlodziezy pozbawionym opieki rodzicow naturalnych - zast^pczego 
srodowiska wychowawczego. Obecnie nast^pilo przeksztalcanie istniej^cych form opieki 
instytucjonalnej w mniejsze struktury, zauwazalny jest takze rozwoj rodzinnych form opieki 
z jednoczesn^ prac^ na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Przez rodzinnq piecz? 
zast^pcz^ rozumie si? rodziny zast^pcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym 
zawodowe pelni^ce pelniqcej funkcj? pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) 
oraz rodzinne domy dziecka. Nowa ustawa dokonala rowniez podzialu instytucjonalnej pieczy 
zastepczej na placowki opiekuhczo - wychowawcze, regionalne placowki opiekuhczo -
terapeutyczne oraz interwencyjne osrodki preadopcyjne. 

3. Rodziny dysfunkcyjne 
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Dysfunkcyjnosc dotyczy zachowania lub niewypelniania jednej lub wielu funkcji rodziny. Nie 
wszystkie problemy dotykaj^ce rodzin? prowadz^ do patologii, ale ze wzgl?du na negatywne 
konsekwencje dla zycia spolecznego i jednostek, znajduj^ si? w centrum zainteresowania 
odpowiednich instytucji i specjalistow. System opieki nad dzieckiem i rodziny stanowi jeden 
z elementow zadah w zakresie pomocy spolecznej, polityki pro rodzinnej oraz profilaktyki 
uzaleznieh. Celem strategicznym jest tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie 
pozwalaj^cego na utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej lub zapewnienie opieki 
i wychowania poza rodziny naturaln^ z zachowaniem preferencji form prorodzinnych. 

Praca socjalna na rzecz rodzin z problemami opiekunczo - wychowawczymi w pierwszej 
kolejnosci ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno - bytowych dzieci, 
takich jak: wyzywienie, odziez stosownie do pory roku, odpowiednie warunki mieszkaniowe 
- w tym miejsce do spania, nauki i zabawy. 
Waznym elementem tej pracy jest rowniez zwracanie uwagi na warunki sanitamo -
higieniczne panujqce w srodowisku rodzinnym. 
Celem pracy socjalnej jest takze pomoc i wsparcie w przezwyci?zaniu wyst?pujqcych 
w rodzinie problemow i niwelowaniu istniej^cych zaniedbah, jak rowniez przeciwdzialanie 
powstawaniu, czy pogl?bianiu si? demoralizacji i patologii calej rodziny, jak rowniez 
poszczegolnych jej czlonkow. 
Prac? socjaln^ poprzedza ocena i diagnoza sytuacji rodziny, w tym m.in. okreslenie sytuacji 
dziecka w rodzinie oraz deficytow w zakresie petnienia rol rodzicielskich, zaniedbah 
wzgl?dem dzieci. W ramach pracy socjalnej, w sytuacji zagrozenia (szczegolnie dobra 
i bezpieczenstwa dziecka), podejmowane b?d4 dzialania interwencyjne. Wazn^ rol? 
w prowadzonej pracy socjalnej odgrywa wspolpraca z innymi instytucjami zajmuj^cymi si? 
dan^ rodziny, np. szkol^, poradni^ psychologiczno - pedagogiczn^, s^dem rodzinnym, sluzb^ 
zdrowia, policj^, itp. 
Praca socjalna z rodzinami, w ktorych wyst?puje problem opiekuhczo - wychowawczy, jest 
skierowana do tych rodzin, ktore posiadaj^ dzieci do 18 roku zycia, w ktorych wyst?puje 
przynajmniej jedna z podanych nizej dysfunkcji: 

1. alkoholizm, narkomania rodzicow powoduj^ce w nast?pstwie demoralizacj? dzieci 
i braki w zaspokaj aniu podstawowych potrzeb rodziny, 

2. przemoc w rodzinie powoduj^ca koniecznosc zaj?cia si? w ramach pracy socjalnej 
ofiarami przemocy i jej sprawc^, 

3. zaburzenia lub choroba psychiczna czlonka rodziny, 
4. niedojrzalosc emocjonalna matki, brak ojca, niezaradnosc w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, ktorej nast?pstwem jest niewlasciwe pelnienie rol 
rodzicielskich, zaniedbywania opiekuhczo - wychowawcze dzieci, 

5. problemy wychowawcze z dziecmi, zarowno w srodowisku rodzinnym, jak i szkolnym 
w wyniku czego rodziny cz?sto obj?te ŝ  kuratel^ s^dow^, a dzieci pomocy w formie 
uczestnictwa w zaj?ciach swietlicy srodowiskowej, 

6. zaniedbania wzgl?dem dzieci zarowno w sferze opiekuhczo - wychowawczej, 
emocjonalnej jak i szkolnej. 

Zamiast zastfpowac rodziny w jej funkcji opiekuhczo - wychowawczej, nalezy j ^ 
wspierac i wspomagac tak, aby przywrocic prawidlowe funkcjonowanie. Zatem praca 
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z rodziny winna bye pol^czona z jej wlasn^ aktywnosci^. St^d zaiozeniem Programu jest 
wsparcie rodziny naturalnej, juz na etapie, gdy problemy si? zaczynaj^ oraz 
eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuscic wlasn^ rodzin?. 
Pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach w ramach pracy socjalnej 
na rzecz rodzin z problemami opiekuhczo - wychowawczymi, wspolpracuj^ z nauczycielami, 
swietlicami socjoterapeutycznymi, S^dem, pedagogami szkolnymi, KPP w Zduhskiej Woli, 
Kuratorami S^dowymi, uzgadniaj^ wizyty w poradniach, pomagaj^ w pisaniu pozwow 
alimentacyjnych, rozwodowych, itp. 

I I I . DIAGNOZA SRODOWISKA, P R Z Y C Z Y N Y I TENDENCJE 
WYSTEPUJy^CYCH NIEPRAWIDLOWOSCI W GMINIE Z A P O L I C E 

1. Diagnoza sytuacji demograficznej i spolecznej w Gminie Zapolice. 

Rodziny z trudnosciami opiekuhczo-wychowawczymi stanowi^ znaczn^ cz?sc klientow 
pomocy spolecznej. Najcz?sciej niezaradnosc rodziny w opiece i wychowaniu wlasnych 
dzieci l^czy si? z dysfunkcjami takimi jak: uzaleznienia, bezrobocie, przemoc domowa, 
zaburzenia rownowagi sytemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pelnieniu 
rol rodzicielskich, malzehskich i zawodowych. 
Dysfunkcje te wyrazaj^ si? glownie niedojrzalosci^ emocjonalne, problemami we wspolzyciu 
z ludzmi, trudnosciami adaptacyjnymi, niezaradnosci^ w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, problemami wychowawczymi w srodowisku rodzinnym i zawodowym. Istotny 
rol? zgodn^ z polityk^ spoleczn^ pahstwa odgrywa praca socjalna w pol^czeniu ze wsparciem 
finansowym lub rzeczowym. To pracownicy socjalni ŝ  pierwszymi osobami, ktore maJ4 
bezposredni kontakt z rodziny w srodowisku. Przeprowadzaj^c wywiady srodowisko we 
dokonuje diagnozy problemow. 
Osrodek Pomocy Spolecznej udziela pomocy, w szczegolnosci z powodow: ubostwa, 
sieroctwa, bezdomnosci, bezrobocia, niepelnosprawnosci, dlugotrwalej lub ci?zkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyhstwa lub wielodzietnosci, bezradnosci 
w sprawach opiekuhczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwlaszcza w rodzinach niepelnych i wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej, kl?ski zywiolowej lub ekologicznej, itp. Katalog przeslanek 
umozliwiaj^cych przyznanie swiadczeh z pomocy spolecznej jest otwarty i tak naprawd? 
mozna przyznac swiadczenia rowniez w innych przypadkach, niz przewiduje to ustawa, pod 
warunkiem, ze ŝ  uzasadnione i konieczne dla dobra osoby lub rodziny, a takze najblizszego 
otoczenia (racjonalne i celowe). 

GMINA Z A P O L I C E lezy w srodkowej cz?sci wojewodztwa lodzkiego. w powiecie 
zduhskowolskim, na poludnie od miasta Zdunska Wola - osrodka o znacz^cej regionalnej 
skali gospodarczej. Centralnym osrodkiem gminy jest wies Zapolice. Gmina Zapolice jest 
jedn^ z mniejszych obszarowo i liczebnie gmin regionu lodzkiego oraz powiatu 
zdunskowolskiego. Obszar gminy obejmuje 81 km2 , tj. 8111 ha. Stanowi to 0,44% 
powierzchni wojewodztwa lodzkiego 121,9% powierzchni powiatu zdunskowolskiego. 
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Liczba ludnosci na dzieh 31 grudnia 2015 r. wynosila 5 084 osob i stanowi okolo 0,20 % 
liczby ludnosci wojewodztwa lodzkiego i okolo 7,5 % liczby ludnosci powiatu 
zdunskowolskiego. Graniczy z miastem Zdunska Wola, gmin^ Zdunska Wola, gmin^ Sieradz, 
gmin^ Zapolice i gmin^ S?dziejowice. Gmina Zapolice, to gmina wiejska. Przewazaj^ w niej 
male nierentowne gospodarstwa - do 1 ha jest ich 1644. Wi?kszosc mieszkahcow nie pracuje 
na roll - tylko okolo 8 % mieszkahcow zyje z pracy w gospodarstwach rolnych. W ostatnich 
latach nast?puje odchodzenie od dzialanosci rolniczej na rzecz pracy w usiugach, handlu 
i przemysle. Wzrasta liczba podmiotow gospodarczych, jednak nadal przewazaj^ male 
jednoosobowe firmy. 

Liczba podmiotow gospodarczych wynosi 234. W porownaniu z rokiem 2005 wzrosla 
0 69 podmioty. Najwi?kszy wzrost podmiotow gospodarczych nast^pil w 2010 roku za 
spraw^ dogodnych warunkow do ubiegania si? o pomocy fmansow^ z Powiatowego Urz?du 
Pracy na otwieranie wlasnej dzialalnosci gospodarczej. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, 
ktore w konsekwencji moze prowadzic do zmniejszenia bezrobocia w gminie. 
Z danych Ewidencji Ludnosci, wynika, ze na dzieh 31 grudnia 2015 r. Gmina Zapolice liczyla 
5 084 mieszkahcow, wsrod ktorych mniejszosc stanowily kobiety, tj. 49,11 %. Dzieci 
1 mlodziez ponizej 18 roku zycia stanowily 18,33% ogolu mieszkahcow gminy Zapolice 

(tabela 1). 

Tabela 1. Stan ludnosci Gminy Zapolice w 2015 roku: 

Wiek M?zczyzn Kobiet Ogolem 

0-2 62 87 149 
3 29 25 54 
4-5 60 37 97 
6 27 31 58 
7 35 29 64 
8-12 127 118 245 
13-15 76 94 170 
16-17 52 43 95 
18 29 21 50 
19-65 1832 1832 
19-60 1452 1452 
>65 255 255 
>60 563 563 
Ogolem 2584 2500 5084 

Pomimo otwarcia rynkow pracy przez wiele pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej 
i zwiazanej z tym migracji zarobkowej wazn^ kwesti^ spoleczn^ naszej gminy, jak rowniez 
calego powiatu zdunskowolskiego nadal pozostaje bezrobocie. Na dzieh 31 grudnia 2015 r. 
w Powiatowym Urz?dzie Pracy w Zduhskiej Woli zarejestrowanych bylo 238 osob 
bezrobotnych w tym 108 kobiet. Prawo do zasilku z tego tytulu posiadalo jedynie 25 osob 
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w tym 11 kobiet. W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy pozostaje w szczegolnosci osoby 
do 25 roku zycia - 39 osob. Ich udzial stanowil 16,39 % ogolu bezrobotnych. 
Wsrod osob ubiegaj^cych si? o wsparcie w ramach ustawy o pomocy spolecznej, bezrobocie 
pozostaje jednym z glownych powodow. W 2015 r. wsrod 191 rodzin korzystaj^cych 
z pomocy spolecznej, kwestia bezrobocia dotyczyia 99 rodzin (302 osoby). Inne powody 
to m.in. ubostwo, niepelnosprawnosc dlugotrwala choroba (tabela 2). Uwzgl^dniaj^c 
typologi? rodzin korzystaj^cych z pomocy spolecznej w 2015 r., to rodziny z dziecmi 
stanowily 48,17 % ogolu swiadczeniobiorcow, wsrod ktorych 17,39 % stanowily rodziny 
niepelne. 
Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduhskiej Woli wynika, ze w 2015 r. 
w pieczy zast?pczej pozostawalo 7 dzieci, w tym: - w placowce opiekuhczo - wychowawczej 
- 2 dzieci; w rodzinach zast?pczych spokrewnionych - 2 dzieci; w rodzinie zast?pczej 
niezawodowej 3 dzieci z terenu Gminy Zapolice. 

Tabela 2. Najczfstsze powody przyznawania pomocy spolecznej w 2014-2015 roku 

Powod trudnej sytuacji/przyznania pomocy 2014 2015 

Ubostwo 23 13 
Sieroctwo 0 0 
Bezdomnosc 4 3 
Potrzeba ochrony macierzyhstwa 19 20 
Bezrobocie 116 99 
Niepelnosprawnosc 63 50 
Dlugotrwala choroba 49 44 
Bezradnosc w sprawach opiekuhczo - wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego 

42 29 

Przemoc w rodzinie 2 0 
Alkoholizm 35 30 
Narkomania 0 0 
Trudnosci w przystosowaniu si? do zycia po opuszczeniu 
zakladu karnego 

3 1 

Zdarzenia losowe 2 0 
Kl?ska zywiolowa lub ekologiczna 0 0 

Z analizy zestawienia przyczyn udzielania pomocy przez Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Zapolicach w latach 2014 - 2015 wynika, ze dominuj^cymi przyczynami 
korzystania ze swiadczeh bylo, przede wszystkim, bezrobocie, niepelnosprawnosc, 
dlugotrwala lub ci?zka choroba, bezradnosc w sprawach opiekuhczo-wychowawczych, 
alkoholizm. 
Z tabeli nr 2 wynika, ze liczba osob korzystajqcych ze swiadczeh pomocy utrzymuje si? na 
podobnym poziomie, co jest przeslank^ do opracowania i wdrazania gminnego programu 
wsparcia rodziny, ktorego celem b?dzie usamodzielnienie rodzin. 
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Ponadto, analizuj^c sytuacj? rodzin icorzystaj^cycli z pomocy mozna stwierdzic, ze nadal 
w Gminie Zapolice wyst?puje bezrobocie ukryte oraz praca nielegalna. Zwiazane jest to 
w glownej mierze z przyj?tymi negatywnymi wzorcami zachowan w rodzinie, brakiem 
odpowiedzialnosci za swoj^ przyszlosc, niskim wyksztalceniem, nisk^ swiadomosci^, 
brakiem przewidywalnosci, zyciem „z dnia na dzieh", itp. 

Pod opiek^ Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach aktualnie znajduj^ si? 191 
rodziny, z czego 48,17 % stanowi^ rodziny z dziecmi. W rodzinach tych wychowuje si? 178 
dzieci. 

Tabela 3. Struktura rodzin obj?tych pomocy Osrodka Pomocy Spolecznej w 2015 roku 

Rodziny o liczbie Liczba rodzin Liczba osob w 
dzieci rodzinie 

1 36 126 
2 34 147 
3 16 84 
4 5 30 
5 0 0 
6 1 9 
7 i wi?cej 0 0 
Razem 92 522 

Z danych Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach wynika, ze w okresie od 
stycznia do grudnia 2015 r. udzielono wsparcia: 216 rodzinom - na podstawie ustawy o 
pomocy spolecznej; 90 rodzinom - na podstawie ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania", 373 rodzinom - na podstawie 
ustawy o swiadczeniach rodzinnych, 25 rodzinom - na podstawie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentow, 5 rodzinom - na podstawie ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, 80 rodzinom - na podstawie ustawy o systemie oswiaty (pomoc materialna 
dla uczniow). 

Waznym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz wyrownywania szans 
rozwoj owych jest edukacja przedszkolna. Dla dzieci, ktorych rozwoj przebiega 
nieharmonijnie lub z opoznieniem, wychowanie przedszkolne jest szans^ na wczesne 
wspieranie rozwoju w sferze poznawczej, funkcjonalnej i spolecznej. 
Opiekq Gminnego Przedszkola Publicznego w Zapolicach obj?tych jest 35 dzieci. Opiekq 
Przedszkola przy Spolecznej Szk. Podst. w Rembieszowie obj?tych jest 18 dzieci. Edukacja 
szkolna w Gminie Zapolice realizowana jest w 2 szkolach (Zespole Szkol 
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Ogolnoksztalc^cych w Zapolicach - Gimnazjum i Szkola Podstawowa oraz w Spolecznej 
Szkole Podstawowej w Rembieszowie - l^cznie 417 uczniow. Opiek^ w Oddziale 
Przedszkolnym przy Szk. Podst. w Zapolicach jest 39 dzieci. Z danych zgromadzonych w 
Urz?dzie Gminy w Zapolicach wynika, ze do szkol ponadgimnazjalnych ucz?szcza 145 osob 
z terenu gminy. Dodatkowo wszystkie dzieci obj?te wychowaniem i edukacja od przedszkola 
do szkoly ponadgimnazjalnej z rodzin, ktorych dochod nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego okreslonego ustawy o pomocy spolecznej (tj. od 01.10.2015 roku 771, 00 zl na 
osob? w rodzinie), maj^ mozliwosc korzystania z cieplych posilkow ramach programu 
rz^dowego „Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania". 

2. Zasoby instytucjonalne w obszarze wsparcia rodziny na terenie Gminy Zapolice. 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 - 2018 b?dzie sluzyl realizacji 
gminnej polityki rodzinnej. Dzialania na rzecz dziecka i rodziny realizuj^ instytucje opisane 
w ponizszej tabeli. 

Tabela 4. Instytucje realizuj^ce dzialania na rzecz dziecka i rodziny z gminy Zapolice 

Lp. Nazwa i adres placowki Rodzaj dzialalnosci 
1. Urz^d Gminy Zapolice - przyznawanie i wyplacanie stypendiow. 

Plac Strazacki 5 - organizowanie wypoczynku letniego i 
98-161 Zapolice zimowego. 

- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3, 
- szczegolne wsparcie dla rodzin, w tym 

wielodzietnych. 
2. GOPS w Zapolicach - praca socjalna. 

Plac Strazacki 5 - pomoc fmansowa i rzeczowa. 
98-161 Zapolice - dozywianie dzieci w szkolach. 

- wydawanie zywnosci w ramach wspolpracy z 
Bankiem Zywnosci, 

- realizacja wyplaty swiadczeh rodzinnych i 
funduszu alimentacyjnego. 

- uslugi opiekuhcze. 
- specjalistyczne poradnictwo. 
- umozliwienie z korzystania bezplatnych porad 

prawnych. 
- aktywizacja spoleczno - zawodowa. 
- wspieranie aktywnosci lokalnej. 
- zapewnienie rodzinom wsparcia i pomocy 

asystenta rodziny. 
- monitorowanie srodowisk zagrozonych. 
- wspolfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 

zast?pczej. 
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- realizacja rzqdowych programow oslonowych, 
- wspolpraca z poradniami psychologiczno -

pedagogicznymi i Powiatowym Zespolem ds. 
Orzekania o Niepelnosprawnosci. 

3. Gminna Komisja 
Rozwiazywania Problemow 
Alkoholowych w Zapolicach 
Plac Strazacki 5 
98-161 Zapolice 

- wsparcie psychologiczne, 
- przeciwdzialanie problemom zwi^zanych z 

naduzywaniem alkoholu, 
- organizowanie kolonii i zimowisk, 
- prowadzenie swietlicy srodowiskowej, 
- kierowanie na leczenie odwykowe. 

4. Gminny Zespoi 
Interdyscyplinamy 
Plac Strazacki 5 
98-161 Zapolice 

- wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyci?zaniu 
problemu przemocy, 

- procedura „Niebieskiej Karty" 

5. Placowki sluzby zdrowia z 
terenu gminy Zapolice 

- dzialalnosc w ramach profilaktyki i opieki 
zdrowotnej, 

- realizacja gminnych programow zdrowotnych,. 
6. Placowki oswiatowo -

wychowawcze z terenu gminy 
Zapolice 

- dzialalnosc edukacyjno - wychowawcza, 
- wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla 

rodzicow i dzieci, 
- dzialania integracyjne. 

7. Parafie z gminy Zapolice - dzialalnosc charytatywna, paczki swi^teczne 
dla rodzin, organizacja czasu wolnego dzieci i 
mlodziezy. 

8. KPP w Zduhskiej 
Woli/dzielnicowy 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w 
rodzinie zagrozonej kryzysem, 

- procedura „Niebieskiej Karty" 
9. Gminny Osrodek Kultury i 

Sportu w Zapolicach 
ul. Glowna 14 
98-161 Zapolice 

- organizowanie czasu wolnego dzieci i 
mlodziezy, 

- prowadzenie swietlicy srodowiskowej i pomoc 
w odrabianiu lekcji, 

- dzialania srodowiskowe (rodzinne imprezy 
integracyjne), 

- organizowanie wystaw, koncertow, pokazow, 
itp. Prezentuj^cych mi?dzypokoleniowe 
osiagniecia rodzinne. 

10. Organizacje pozarz^dowe -
KGW, Stowarzyszenia, OSP 

- organizowanie czasu wolnego dzieci i 
mlodziezy, 

- dzialania srodowiskowe (rodzinne imprezy 
integracyjne), 

- organizowanie wystaw, koncertow, pokazow, 
itp. Prezentuj^cych mi^dzypokoleniowe 
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osiagniecia rodzinne. 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 - 2018, zaklada 
tworzenie optymalnych warunkow dla poprawy jakosci zycia dzieci i rodzin. Wsparcie 
rodziny bedzie mialo charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejnosci 
zostan^ stworzone mozliwosci samodzielnego zmierzenia si? ze swoimi problemami. Tylko 
wtedy mozna zwi^kszyc jej szanse na prawidlowe fiankcjonowanie w srodowisku oraz 
wykorzystywanie wlasnej aktywnosci i wewn^trzuego potencjalu w celu zdobywania nowych 
umiejetnosci. Pomoc, ktor^ oferuje Gmirmy Osrodek Pomocy Spolecznej w Zapolicach 
bedzie nakierowana w pierwszej kolejnosci na wykorzystywanie zasobow wlasnych rodziny, 
a wsparcie instytucjonalne bedzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina bedzie musiala si? 
zmierzyc z problemami, ktorych nie jest w stanie samodzielnie rozwi^zac. 

IV. C E L GLOWNY I C E L E S Z C Z E G O L O W E PROGRAMU * 

Dzialania pomocowe zawarte w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gminy 
Zapolice na lata 2016 - 2018, opierac si? b^d^ na potencjale rodziny, staraj^c si? wzmocnic 
kompetencje spoleczne i wychowawcze rodzicow oraz wspierac dziecko w procesie rozwoju 
w oparciu o baz? specjalistow w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. 
Glownym zadaniem jest wzbudzenie i podtrzymanie motywacji rodzin do wspolpracy 
i uswiadomienie rodzicom, ze dzieci zawsze ich potrzebuj^ i ze to oni powinni stanowic 
oparcie dla domu niezaleznie od sytuacji, w jakiej aktualnie sami si? znajduj^. Pomoc 
w przywroceniu rownowagi w rodzinie, uswiadomienie rodzicom (opiekunom) oraz dzieciom 
ich rol spolecznych i podj^cie obowi^zkow przypisanych tym rolom zgodnie z oczekiwaniami % 
naszego spoleczehstwa. Fundamentem bedzie wizja rodziny zintegrowanej, harmonijnej, 
w ktorej zarowno rodzice jak i dzieci znajduj^ oparcie i ch^c do dzialania. 
Dzialania pomocowe podzielone zostaly na 3 grupy obejmuj^ce swoimi obszarami pomoc 
rodzinie jako calosci, pomoc dziecku jako osobie b^d^cej w szczegolnej sferze naszych 
zainteresowah oraz pomoc rodzicom, ktorzy maj^ (a przynajmniej powinni miec) wiod^c^ 
rol? w zyciu rodziny. Podzial ten ma znaczenie czysto formalne, poniewaz rodzina 
traktowana jest jako caiosc i nie da si? poprawic zaburzonych relacji rodzinnych pracuj^c 
tylko z dzieckiem lub tylko z rodzicami. Podobnie pozytywnych efektow nie da si? uzyskac 
jedynie poprzez prac? w oparciu o placowk?, gdyz niejednokrotnie glownym terenem pracy 
pomocowej jest srodowisko miejsca zamieszkania rodziny oraz zaangazowanie w pomoc 
wielu roznych osob i podmiotow. Organizacja wlasciwie skonstruowanej pracy socjalnej 
wymaga wl^czenia si? terenowych pracownikow socjalnych. Kompleksowosc i wlasciwy 
dobor dziaian z oferty pomocowej oparte na dobrej diagnozie ŝ  elementami warunkuj^cymi 
skutecznosc dzialania programu i uzyskiwania rezultatow. 
Podstawowymi zalozeniami Gminnego Programu Wspierania Rodziny ŝ : 

1. zapobiegac powstawaniu sytuacji wymagaj^cych interwencji kryzysowej, 
2. zapobiegac uzaleznieniom od substancji psychoaktywnych, : 
3. zapobiegac niedostosowaniu spolecznemu dzieci i mlodziezy, 
4. zapobiegac niepowodzeniom szkolnym, 
5. zapobiegac niedozywieniu dzieci. 
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6. zapewnic opiek? nad dziecmi podczas pracy rodzicow, 
7. rozwi^zywac sytuacjc Icryzysowe, 
8. udzielac pomocy w przezwyci?zaniu uzaleznien, 
9. zapewnic opiek? nad dziecmi wymagaj^cymi oddzialywania wychowawczego, 
10. pomagac w przezwyci?zeniu trudnosci szkolnych, 
11. zapewnic integralny rozwoj psychofizyczny, 
12. zabezpieczyc podstawowe potrzeby materialne rodziny, 
13. przeciwdzialac marginalizacji i degradacji spolecznej calych rodzin, 
14. poszukiwac nowych alternatywnych rozwi^zah w zakresie pracy z dzieckiem, 
15. koordynowac wszystkie dzialania instytucji samorz^dowych, a takze organizacji 

pozarz^dowych mog^cych sluzyc pomocy potrzebuj^cym dzieciom, 
16. aktywizowac dzieci na rzecz wlasnego rozwoju. 

P R I O R Y T E T Y W R E A L I Z A C J I PROGRAMU 

1. Wzmocnienie i wyzwalanie zasobow tkwi^cych w rodzinach, pomoc 
w rozwiqzywaniu zyciowych problemow rodziny. 

2. Wspieranie rodzicow w ich funkcjach opiekuhczo - wychowawczych. 
3. Popraw? bezpieczehstwa socjalnego rodzin. 
4. Popraw? jakosci zycia rodzin zagrozonych ubostwem i innymi problemami 

spolecznymi. 
5. Zapewnienie rownego i sprawiedliwego dost^pu do socjalnej, oswiatowej i kulturalnej 

infrastruktury Gminy. 
6. Wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji wychowawczych, opiekuhczych 

i socjalnych, ochrona praw rodziny i dziecka. 
7. Podejmowanie pelnych dzialah podmiotow publicznych oraz niepublicznych na rzecz 

rodzin. 
8. Promocja rozwi^zah systemowych w pracy z dziecmi i mlodziezy, opartych na 

elastycznosci, kompleksowosci, efektywnosci, ci^glosci i roznorodnosci form 
dzialania. 

9. Przeciwdzialanie stanom groz^cym degradacji spoleczn^, bezradnosci^ spoleczn^. 
10. Uzupelnianie brakow zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, spolecznych 

i materialnych rodzin i dzieci. 
11. Integracja podmiotow stanowi^cych bezposrednie otoczenie wychowawcze dziecka 

oraz przeciwdzialanie i likwidacja czynnikow dezorganizuj^cych srodowisko 
wychowawcze dzieci i mlodziezy. 

12. Rozwijanie srodowiska spolecznego sprzyjaj^cego wyzwalaniu potrzeb 
intelektualnych, tworczych, organizacyjnych i spolecznych dzieci i mlodziezy. 

13. Ochrona dzieci i mlodziezy przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocy, 
uzaleznieniami, wykolejeniem oraz przest^pczosci^. 

14. Pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem spoiecznym. 

Reasumuj^c powyzsze zalozenia i priorytety w realizacji programu, sformulowano: 
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C E L GLOWNY PROGRAMU 

Wsparcie rodzin przezywaj^cych trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo -
wychowawczych i tworzenie sprzyjajacych warunkow jej prawidlowemu 

funkcjonowaniu. 

Dla skutecznej realizacji Programu i osiagniecia celu glownego sformulowano cztery cele 
szczegolowe: 
Cel szczegolowy I. Podejmowanie dzialah profilaktycznych sprzyjajacych umacnianiu 
rodziny. 

z rodzinq w ramach Gminnego Programu: 
Rozbudowa systemu chroni^cego rodzin? przed utrat^ bezpieczehstwa socjalnego: 

a) Wsparcie dla rodzin z osob^ dlugotrwale bezrobotn^, 
b) Rozwoj systemu wsparcia dla rodzin z osob^ niepelnosprawnq i starsz^, 
c) Wsparcie rodzin zagrozonych ubostwem, 
d) Wsparcie rodzin z problemem uzaleznienia, : ' i 
e) Wsparcie rodzin z problemami opiekuhczo-wychowawczymi. 

Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, pracownik socjalny), 
Kierowanie na leczenie odwykowe osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych, 
Dostarczenie uslug i swiadczeh pomocy spolecznej rodzinom zyjqcym w trudnych 
warunkach materialnych, 
Zapobieganie niedozywieniu dzieci z rodzin ubogich, 
Akcje pomocowe: 

a) Zbiorka podr?cznik6w i zabawek, 
b) Zbiorka odziezy uzywanej, 

Udzielanie pomocy rzeczowej w formie produktow spozywczych, 
Wspieranie rodzicow w funkcjach opiekuhczo- wychowawczych: 

a) Akcje promocyjne i propagandowe 
b) Rodziny wspierajqce i asystent rodziny. 

Cel szczegolowy 2. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pelnieniu funkcji 
opiekunczej i wychowawczej. 

Praca z dziecmi w ramach Gminnego Programu: 
1) Pomoc dla dzieci z rodzin nie obj?tych programami rzqdowymi w zakresie 

przygotowania wyprawki szkolnej, 
2) Dofmansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci w tym dofmansowanie 

obozu terapeutycznego dla dzieci z grup ryzyka, wspieranie wyjazdow integracyjnych 
dzieci i mlodziezy, 

3) Dost?p do specjalistow dzieci?cych dla wszystkich dzieci w terenu Gminy Zapolice 
(niezaleznie od dochodu rodziny- psycholog, logopeda), 

4) Tworzenie funduszy stypendialnych oraz przyznawanie stypendiow dla dzieci 
uzdolnionych z rodzin znajduj^cych si? w trudnej sytuacji materialnej, 
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5) Wspieranie promowania lokalnycli liderow, 
6) Utworzenie swietlicy srodowiskowej lub swietlicy socjoterapeutycznej (pomoc 

w odrabianiu lekcji, kolko zainteresowan, wspolne gry i zabawy, pogadanki, 
wycieczki krajoznawcze, Internet, filmy). 

7) wl^czanie do programow dydaktycznych zaj^c profilaktyczno - edukacyjno -
wychowawczych z zakresu dewiacji i dysfiankcji spolecznych ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem profilaktyki uzaleznieh, 

8) ochrona dzieci i mlodziezy przed nieprzystosowaniem spoiecznym, marginalizacji 
i spoiecznym wykluczeniem: 

o kontynuowanie i wzbogacenie istniej^cych programow profilaktycznych 
i edukacyjnych wspieraj^cych wychowanie dzieci i mlodziezy. 

9) inicjowanie programow informujicych o zrodlach zagrozeh cywilizacyjnych 
i kulturowych, metodach i technikach budowania odpomosci na manipulacje 
medialn^, grupow^, ekonomiczn^, sposobach prewencji i radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, 

Bezpieczenstwa (dewiacje, patologie i dysfunkcje) w ramach Gminnego Programu: 
1) Zwi?kszenie poczucia bezpieczehstwa dzieci, mlodziezy i osob doroslych, 
2) Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie: 

a) Diagnoza skali zjawiska, 
b) Rozwijanie programow przeciwdzialania przemocy rowiesniczej i szkolnej 

w srodowisku lokalnym, 
c) Rozwijanie programow promuj^cych przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 

3) Promocja programow profilaktyczno-edukacyjnychrealizowanychzPolicji, i , . 
4) Promocja programow edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych zwi^zanych 

z uzaleznieniem, adresowanych do dzieci i mlodziezy, 
5) Ochrona dzieci przed uzaleznieniami w rodzinie, 

a) Akcje informacyjne dla rodzicow na temat zagrozeh uzaleznieniami (alkohol, 
narkotyki, nikotyna, internet). 

6) Kontrola zakazu sprzedazy papierosow i alkoholu dzieciom i mlodziezy do lat 18. 

Cel szczegolowy 3. Podejmowanie i koordynacja dzialah na rzecz powrotu dziecka do 
rodziny biologicznej. 

Praca z rodzinq zast^pczq w ramach Gminnego Programu: 
1) Promowanie rodzinnej opieki zastepczej, 
2) Ochrona dzieci pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej przed instytucjonalnymi 

formami opieki, 
3) Realizowanie szkoleh w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastepczej, 
4) Wszechstronna opieka nad dzieckiem pozbawionym elementarnego oparcia 

w rodzinie naturalnej. 

Cel szczegolowy 4. Promowanie i organizowanie roznorodnych form integracji rodziny 
ze spolecznosci^ lokaln^. 
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Edukacja (wzbogacenie i urozntaicenie standardowej oferty dydaktycznej) w ramach 
Gminnego Programu: 

1) Wspieranie zaj^c sluzicych budowaniu postaw sprzyjajacych rozwijaniu umiejetnosci 
spolecznych oraz przedsi^biorczosci mlodego pokolenia, 

2) Szkola jako placowka integruj^ca wiedz? z roznych dziedzin, sluz^ca 
wszechstronnemu rozwojowi indywidualnemu, ucz^ca krytycyzmu oraz angazuj^ca 
i przygotowujica uczniow do rozwiazywania problemow jednostki, rodziny 
i spolecznosci, 

3) Wspieranie i promocja uczniow uzdolnionych: 
a) Wypracowanie procedury efektywnej selekcji, wyrozniania, nagradzania 

i monitoringu rozwoju mlodziezy uzdolnionej. 

Sport, rekreacja i wypoczynek w ramach Gminnego Programu: 
1) Wspieranie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy, 
2) Wyrownywanie dysproporcji w dost^pie dzieci i mlodziezy do oferty sportowej, 

rekreacyj nej i turystycznej, 
3) Wspolpraca z klubami sportowymi, 
4) Wspieranie statych zaj^c rekreacyjnych i sportowo-rehabilitacyjnych dla osob 

niepelnosprawnych, 
5) Wspieranie roznych form turystyki krajowej, 
6) Wykorzystanie gminnej bazy sportowej na cele rekreacyjne i aktywnosc ruchow^ 

dzieci i mlodziezy: 
a) Doposazenie swietlic, klubow i miejsc spotkan. 

7) Promocja form sp^dzania czasu wolnego przez mlodziez, sprzyjajacych rozwojowi 
zainteresowah i przeciwdzialaniu nudzie: 

a) Realizacja projektow sluz^cych zdrowemu stylowi zycia, przeciwdzialanie 
uzaleznieniom i biemym formom sp^dzania wolnego czasu, 

b) Poszerzenie oferty zaj^c pozalekcyjnych, 
c) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i mlodziezy w okresie 

wakacyjnym i zimowym. 

V. HARMONOGRAM ZAPLANOWANYCH DZIALAN 

Harmonogram realizacji dzialah podejmowanych w ramach realizacji „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 - 2018" stanowi zal^cznik do 
Programu. 

VI. SPOSOB K O N T R O L I I MONITORING R E A L I Z A C J I PROGRAMU 

Podmioty realizujice Program b^d^ zobowi^zane do skladania kierownikowi Gminnego 
Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach informacji nt. stanu realizacji, podj^tych dzialah 
i wskaznikow zadah uj^tych w Programie, w terminie do 31 stycznia kazdego roku. 
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W ramach monitoringu kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach, na 
podstawie zebranych informacji jednostkowych, sporz^dza roczne sprawozdanie z realizacji 
Programu i przedklada Wojtowi Gminy, natomiast do 31 marca kazdego roku, Wojt Gminy 
przedklada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu. 

VII. R E A L I Z A T O R Z Y PROGRAMU 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej 
obowi^zek wspierania rodziny przezywaj^cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo-
wychowawczych oraz organizacji pieczy zastepczej, w zakresie ustalonym ustawy, spoczywa 
na jednostkach samorz^du terytorialnego. Obowi^zek wspierania rodziny, jednostki 
samorz^du terytorialnego realizuji w szczegolnosci we wspolpracy ze srodowiskiem 
lokalnym, s^dami i ich organami pomocniczymi, Policj^, instytucjami oswiatowymi, 
podmiotami leczniczymi, a takze kosciolami i zwi^zkami wyznaniowymi oraz organizacjami 
spolecznymi. 
W zwi^zku z powyzszym, glownym realizatorem Programu bedzie Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Zapolicach, jednak zalozenia Gmirmego Programu Wspierania Rodziny 
dla Gminy Zapolice na lata 2016-2018 powinny bye realizowane przez wszystkie podmioty, 
ktore w ramach kompetencji posiadaj^ obowi^zek wspierania rodziny przezywajqcej 
trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo - wychowawczej oraz podmioty, b^dz osoby 
specjalizujice si? i maj^ce kontakt z dzieckiem i rodzinq. W zwiqzku z tym, przy realizacji 
Programu wspolpracowac h^de^: 

- wlasciwe referaty i stanowiska Urz^du Gminy w Zapolicach, 
- Gminna Komisja Przeciwdzialania Problemom Alkoholowym w Zapolicach, 
- Gminny Zespoi Interdyscyplinamy w Zapolicach, 
- Placowki Oswiatowe z terenu Gminy Zapolice, 
- Placowki sluzby zdrowia z terenu Gminy Zapolice, 
- Ochotnicza Straz Pozama z terenu Gminy Zapolice, 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach, 
- Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, 
- Organizacje pozarz^dowe - KGW i OSP, 
- Parafia Rzymsko - Katolicka w Strohsku, 
- Kluby sportowe z terenu Gminy Zapolice. 

Partnerzy spoleczni: 
- Starostwo Powiatowe w Zduhskiej Woli, 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduhskiej Woli, 
- Powiatowy Zespoi ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci w Zduhskiej Woli, 
- Komenda Powiatowa Policji w Zduhskiej Woli, 
- S^d Rejonowy w Zduhskiej Woli, 
- Powiatowy urz^d Pracy w Zduhskiej Woli. 

VIII . POSTANOWIENIA K O N C O W E 

21 



1. Koordynator programu. 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016-
2018 jest kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach. 

2. Czas realizacji programu. 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice zostala 
zaplanowana na lata 2016-2018. Program jest dokumentem otwartym, moze podlegac 
okresowej weryfikacji, modyfikacji i uzupelnieniu. 

3. Odbiorcy programu. 

Adresatami programu ŝ  rodziny mieszkaj^ce na terenie Gminy Zapolice, przezywaj^ce 
trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo-wychowawczych (rodziny dotkniete 
bezrobociem, ubogie, doswiadczaj^ce przemocy domowej, uzaleznione od alkoholu, 
narkotykow i innych uzywek, maloletnie matki, maloletni ojcowie oraz rodziny przezywaj^ce 
trudnosci zwiazane ze stanem zdrowia swoim i dzieci, zdarzeniami losowymi jak rowniez 
sytuacjami kryzysowymi, itp.), zagrozone umieszczeniem dzieci w pieczy zastepczej, b^dz 
tez takie, ktorym zostala odebrana lub ograniczona wladza rodzicielska. Ponadto, 
przedstawiciele instytucji oraz sluzb pracujqcych na rzecz dziecka i rodziny. 

4. Zrodla fmansowania Programu 

Srodki na realizacje Programu pochodzic mogi z : 
- budzetu Gminy (planowane w toku prac nad budzetem gminy), 
- budzetu pahstwa (programy rzqdowe, konkursy, granty), 
- dotacji zewn^trznych, 
- srodki finansowe od sponsorow. 

IX. PODSUMOWANIE 

Reforma ustroju terytorialnego pahstwa przekazala zdecydowan^ wi^kszosc kompetencji na 
poziom samorz^dow gmin i powiatow. Sluzby opieki nad dzieckiem i rodzinq na terenie Unii 
Europejskiej, ktorej Polska jest czlonkiem, dzialajq na najnizszym poziomie, a wi^c najblizej 
rodziny. 
Nowa ustawa naklada na wszystkie szczeble samorzqdu terytorialnego (gmin?, powiat, 
wojewodztwo) zadania zwiazane z wykorzystaniem ustawy. Wprowadza do systemu nowe 
jednostki, nowe funkcje (asystent rodziny, organizator pieczy zastepczej, koordynator pieczy 
zastepczej). Ustawa w wiekszym stopniu niz dotychczasowe przepisy, wymusza na 
samorz^dach, a zwlaszcza gminach, prowadzenie dzialah profilaktycznych w obszarze pracy 
z rodzinq. Europejskie tendencje w opiece zastepczej opierajq sie o coraz wieksze 
zroznicowanie uslug nastawionych na udzielanie pomocy wiekszej liczbie dzieci i mlodych 
ludzi, coraz wiekszy nacisk na umieszczanie dzieci pod opiekq krewnych oraz rosnqce wysilki 
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w pozyskiwaniu profesjonalnych opiekunow przygotowanych do pracy z mlodymi ludzmi 
manifestujqcymi zlozone problemy. Aby zapewnic wlasciwe formy pomocy, konieczna jest 
scisla wspolpraca instytucjonalnymi, rodzinnymi, jak rowniez altematywnymi formami 
pomocy. Poszczegolne formy opieki powinny bye postrzegane jako wspolzalezne i nawzajem 
si? dopelniajqce metody pracy z dziecmi. 
Fundamentem systemu opieki musi bye wlasciwe prawo, oparte na idei partnerstwa 
z rodzicami, swiadome koniecznosci wspierania rodzin, jak rowniez potrzeb i mozliwosci 
profesjonalistow pracujqcych z dziecmi, a takze rodzin zast^pczych. Poza tym nalezy 
zwi^kszyc nacisk na przestrzeganie praw dziecka. Przede wszystkim, osrodki opieki nad 
dziecmi powinny respektowac wymogi Konwencji o prawach Dziecka, ktora postrzega dzieci, 
jako podmioty posiadajqce okreslone prawa. Chodzi tu nie tylko o tradycyjnie rozumiane 
prawo do opieki ochrony i zaspokojenia potrzeb, ale rowniez prawo do „partycypacji", 
uczestnictwa. 
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 - 2018, jest 
Programem elastycznym, ktory b?dzie dostosowywany do biezqcych potrzeb podopiecznych 
i ich rodzin. Program uwzgl^dnia szeroko poj^tq wspolpracy z instytucjami, stowarzyszeniami 
i osobami swiadczqcymi specjalistycznq pomoc w zakresie wspierania rodziny ze 
szczegolnym uwzglydnieniem pomocy srodowiskowej. 
Koordynowanie i organizowanie dzialah w ramach Programu, inicjowanie nowych rozwiqzah 
nalezy do zadah Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach. Program realizowany 
bydzie na terenie Gminy Zapolice w latach 2016 - 2018. W lokalnym systemie dzialah 
w zakresie rozwiqzywania problemow spolecznych rodziny nalezy wziqc pod uwag? 
uczestnictwo roznych podmiotow i instytucji. Tak rozumiany Program stanowic bydzie peine 
i kompleksowe ujycie systemu opieki nad dzieckiem i rodzinq. 
W ramach monitoringu, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Zapolicach, co roku bydzie 
przedstawial Wojtowi Gminy roczne sprawozdania z realizacji Programu, natomiast do dnia 
31 marca kazdego roku, Wojt Gminy przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji 
Programu. 
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Podstawa Prawna 
Zadania przyjyte do realizacji w ramach Programu sq spojne z kierunkami dzialah przyjytymi 
w nastypujqcych aktach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej 
(tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 332 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., 
poz. 163 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 1286 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 
r. poz. 1390 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 
2012 r., poz. 124 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2015 r., poz. 114zezm.) 

7. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow 
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 169) 

8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) 

9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 
r., poz. 1515 ze zm.) 

10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy '. 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 149 ze zm.) 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U 2011 r. Nr 127, poz. 721 
ze zm.) 

12. Gminna Strategia Rozwiqzywania Problemow Spolecznych dla Gminy Zapolice na 
lata 2011-2021. 

P R Z E W O f O n C Z A C Y 
R A D Y i G ^ N Y 

Piotr p/J/el iirynluk 
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Zal^cznik do „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy 

Zapolice na lata 2016 - 2018 

HARMONOGRAM realizacji zadah ujytych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016 - 2018 
CEL GLOWNY PROGRAMU: 

Wsparcie rodzin przezywaj^cych trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuhczo-wychowawczych i tworzenie sprzyjajacych warunkow 
jej prawidlowemu funkcjonowaniu. 

Lp. Zadan ie/Real izatorzy Dzialania Termin 
real izacj i 

Wskazniki 

Cel szczegolowy 1. Podejmowanie dzialah profilaktycznych sprzyjajacych umacnianiu rodziny. 

PRACA Z RODZINA 

Wszyscy realizatorzy 
programu i partnerzy 

1) Rozbudowa systemu chroniqcego rodzin? przed 
utratq bezpieczenstwa socjalnego: 

a) Wsparcie dla rodzin z osob^ dlugotrwale bezrobotn ,̂ 
b) Rozwoj systemu wsparcia dla rodzin z osobq 

niepelnosprawnq i starsz ,̂ 
c) Wsparcie rodzin zagrozonych ubostwem, 
d) Wsparcie rodzin z problemem uzaleznienia, 
e) Wsparcie rodzin z problemami opiekuriczo-

wychowawczy m i. 
2) Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, pracownik 

socjalny), 
3) Kierowanie na leczenie odwykowe osob uzaleznionych 

i wspoluzaleznionych, 
4) Dostarczenie uslug i swiadczen pomocy spolecznej rodzinom 

zyjqcym w trudnych warunkach materialnych, 
5) Zapobieganie niedozywieniu dzieci z rodzin ubogich, 
6) Akcje pomocowe: 

a) Zbiorka podr^cznikow i zabawek, 
b) Zbiorka odziezy uzywanej, 

7) Udzielanie pomocy rzeczowej w formie produktow 
spozywczych, 

8) Wspieranie rodzicow w funkcjach opiekuhczo-

2016-2018 - liczba rodzin obj^tych pomocy rodziny 
wspieraĵ cej i asystenta rodziny, 
- liczba rodzin, ktore zostaly obj^te 
pomocq finansow ,̂ 
- liczba rodzin, ktore skorzystaly 
z pomocy poradnictwa specjalistycznego 
(prawnika, psychologa, itp.) 
- liczba rodzin obj^tych programem 
dozywiania, 
- liczba rodzin obj^tych wydawaniem 

artykulow zywnosciowych (Bank 
Zywnosci), 
- liczba rodzin, w ktorych zapobiegni^to 
umieszczenia dzieci w pieczy zastepczej. 
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wychowawczych: 
a) Akcje promocyjne i propagandowe, 
b) Rodziny wspieraĵ ce i asystent rodziny. 

Cel szczegolowy 2. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz petnieniu funkcji opiekunczej i wychowawczej. 

PRACA Z DZIECMI 

Wszyscy realizatorzy 
programu i partnerzy 

1) Pomoc dla dzieci z rodzin nie obj^tych programami rz^dowymi 
w zakresie przygotowania wyprawki szkolnej, 

2) Dofmansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 
w tym dofinansowanie obozu terapeutycznego dla dzieci z grup 
ryzyka, wspieranie wyjazdow integracyjnych dzieci i mlodziezy, 

3) Dost̂ p do specjalistow dzieciecych dla wszystkich dzieci 
w terenu Gminy Zapolice (niezaleznie od dochodu rodziny-
psycholog, logopeda), 

4) Tworzenie funduszy stypendialnych oraz przyznawanie 
stypendiow dla dzieci uzdolnionych z rodzin znajduĵ cych si? 
w trudnej sytuacji materialnej, 

5) Wspieranie promowania lokalnych liderow, 
6) Utworzenie swietlicy srodowiskowej lub swietlicy 

socjoterapeutycznej (pomoc w odrabianiu lekcji, kolko 
zainteresowan, wspolne gry i zabawy, pogadanki, wycieczki 
krajoznawcze, Internet, filmy), 

7) wlqczanie do programow dydaktycznych zaĵ c profilaktyczno -
edukacyjno - wychowawczych z zakresu dewiacji i dysfunkcji 
spolecznych ze szczegolnym uwzgl^dnieniem profilaktyki 
uzaleznien, 

8) ochrona dzieci i mlodziezy przed nieprzystosowaniem 
spoiecznym, marginalizacji i spoiecznym wykluczeniem: 

o kontynuowanie i wzbogacenie istniej^cych programow 
profilaktycznych i edukacyjnych wspierajqcych 
wychowanie dzieci i mlodziezy. 

9) inicjowanie programow informuj^cych o zrodlach zagrozen 

2016-2018 - liczba dzieci obj^tych wsparciem w 
postaci wyprawki szkolnej, 

- liczba dzieci uczestnicz^cych w 
koloniach, obozach, zimowiskach i 
wyjazdach integracyjnych, 

- liczba dzieci obj^tych programem 
stypendialnym, 

- liczba swietlic srodowiskowych, 
- liczba dzieci korzystaĵ cych ze 

wsparcia oferowanego w 
swietlicach srodowiskowych, 

- liczba zaj?c dydaktycznych 
poswî conych tematyce 
profilaktyki uzaleznien, 

- liczba programow informacyjno-
edukacyjnych, 

- liczba osob obj^tych programami 
informacyjno - edukacyjnymi, 

- liczba wolontariuszy, 
- liczba dzieci korzystaĵ cych z zaj?c 

profilaktycznych, kolek 
zainteresowan i zaĵ c dodatkowych 



BEZPIECZENSTWO 

Wszyscy realizatorzy 
programu i partnerzy 

cywilizacyjnych i kulturowych, metodach i technikach 
budowania odpornosci na manipulacje medialn^, grupow^, 
ekonomiczn^, sposobach prewencji i radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, 

10) wspieranie idei wolontariatu, 
11) inicjowanie programow wylaniania liderow mlodziezowych w 

roznych sferach zycia publicznego. 
1) Zwi^kszenie poczucia bezpieczenstwa dzieci, mlodziezy i osob 

doroslych, 
2) Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie: 

o Diagnoza skali zjawiska, 
0 Rozwijanie programow przeciwdzialania przemocy 

rowiesniczej i szkolnej w srodowisku lokalnym, 
. o Rozwijanie programow promuj^cych przeciwdzialanie 

przemocy w rodzinie. 
3) Promocja programow profilaktyczno-edukacyjnych 

realizowanych z Policji, 
4) Promocja programow edukacyjnych, profilaktycznych, 

terapeutycznych zwiqzanych z uzaleznieniem, adresowanych do 
dzieci i mlodziezy, 

5) Ochrona dzieci przed uzaleznieniami w rodzinie, 
o Akcje informacyjne dla rodzicow na temat zagrozen 

uzaleznieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna, internet). 
6) Kontrola zakazu sprzedazy papierosow i alkoholu dzieciom i 

mlodziezy do lat 18. 
7) Monitorowanie srodowisk zagrozonych uzaleznieniami, 

motywowanie do podĵ cia terapii przez czlonkow rodziny dzieci 
ze srodowisk zagrozonych. 

- liczba rodzin obj^tych 
monitoringiem przez GZI, 

- liczba realizowanych programow 
dotyczqcych przeciwdzialaniu 
przemocy, 

- liczba osob uczestnicz^cych w 
programach profilaktycznych, 

- liczba akcji informacyjnych na 
temat zagrozen uzaleznien, 

- liczba przeprowadzonych kontroli 
punktow sprzedazy papierosow i 
alkoholu, 

- liczba rodzin obj^tych 
monitorowaniem. 

Cel szczegolowy 3. Podejmowanie i koordynacja dzialah na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

PRACA Z RODZINA 1) Promowanie rodzinnej opieki zastepczej. 2016-2018 - liczba szkoleii, warsztatow. 



ZAST^PCZA 

Wszyscy realizatorzy 
programu i partnerzy 

2) Ochrona dzieci pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej 
przed instytucjonalnymi formami opieki, 

3) Realizowanie szkolen w zakresie tworzenia rodzinnych form 
pieczy zastepczej, 

4) Wspieranie istniej^cych i tworzenie nowych niespokrewnionych 
z dzieckiem rodzin zast̂ pczych, zawodowych 
niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zast̂ pczych oraz 
rodzinnych domow dziecka, 

5) Wszechstronna opieka nad dzieckiem pozbawionym 
elementarnego oparcia w rodzinie naturalnej, 

6) Tworzenie infrastruktury niezbednej dla dobrego 
funkcjonowania rodzinnej opieki zastepczej. 

spotkan promuĵ cych rodzicielstwo 
zastepcze, 

- liczba osob bior^cych udzial 
w szkoleniach, warsztatach, 
spotkan iach, 

- liczba rodzin zastepczych na terenie 
gminy. 

Cel szczegolowy 4. Promowanie i organizowanie roznorodnych form integracji rodziny ze spolecznosci^ lokalnq. 

EDUKACJA 

Wszyscy realizatorzy 
programu i partnerzy 

1) Wspieranie zajec sluzqcych budowaniu postaw sprzyjajacych 
rozwijaniu umiejetnosci spolecznych oraz przedsiebiorczosci 
mlodego pokolenia, < 

2) Szkola jako placowka integruĵ ca wiedze z roznych dziedzin, 
sluzgca wszechstronnemu rozwojowi indywidualnemu, uczqca 
krytycyzmu oraz angazuĵ ca i przygotowuj^ca uczniow do 
rozwiazywania problemow jednostki, rodziny i spolecznosci, 

3) Wspieranie i promocja uczniow uzdolnionych: 
o Wypracowanie procedury efektywnej selekcji, 

wyrozniania, nagradzania i monitoringu rozwoju 
mlodziezy uzdolnionej. 

2016-2018 - liczba dzieci objetych zajeciami 
rozwijaj^cymi umiejetnosci 
spoleczne, 

- liczba i rodzaj zajec rozwijaj^cych 
umiejetnosci spoleczne i 
przedsiebiorczosc, 

- liczba dzieci nagradzanych, 
wyroznianych z osiagniecia 
edukacyjne, sportowe, itp.. 

SPORT, REKREACJA I 
WYPOCZYNEK 

Wszyscy realizatorzy 
programu i partnerzy 

1) Wspieranie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla 
dzieci i mlodziezy, 

2) Wyrownywanie dysproporcji w dostepie dzieci i mlodziezy do 
oferty sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 

3) Wspolpraca z klubami sportowymi, 
4) Wspieranie stalych zajec rekreacyjnych i sportowo-

2016-2018 - liczba osob bior^cych udzial w 
imprezach sportowo rekreacyjnych, 

- liczba imprez kulturalnych, 
sportowo - rekreacyjnych, 

- liczba dzieci bior^cych udzial w 
zajeciach pozalekcyjnych. 
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rehabilitacyjnych dla osob niepelnosprawnych, 
5) Wspieranie roznych form turystyki krajowej, 
6) Wykorzystanie gminnej bazy sportowej na cele rekreacyjne i 

aktywnosc ruchow^ dzieci i mlodziezy: 
a) Doposazenie swietlic, klubow i miejsc spotkan. 

7) Promocja form sp^dzania czasu wolnego przez mlodziez, 
sprzyjajacych rozwojowi zainteresowan i przeciwdzialaniu 
nudzie: 

a) Realizacja projektow sluzqcych zdrowemu stylowi 
zycia, przeciwdzialanie uzaleznieniom i biernym 
formom sp^dzania wolnego czasu, 

b) Poszerzenie oferty zaĵ c pozalekcyjnych, 
c) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i mlodziezy 

w okresie wakacyjnym i zimowym. 

- liczba realizowanych projektow 
propagujqcych zdrowy styl zycia, 

Pioir fo 
Hrynluk 
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