
Załącznik do Uchwały Nr XI/. .../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 września 2OI9 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

na lata 20t9-2021

Gmina Tarnów Opolski



Podstawa prawna Programu
. Ustawa z dnia 9 czerwca 20IIr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz.711 1 );

. Ustawa zdnia72marca2004r. opomocyspołecznej (t. j.Dz.|J.z2019r. poz.1507);

. Ustawa zdnia29lipca2005r. o przeciwdziałaniuprzemocy wrodzinie (Dz. U. z20l5r.,
poz. 1390);

. Ustawa z dnia26 pńdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźvłości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j.DzU. z20l8 r.,poz.2137 );

. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U.
zż0l9r., poz.853);

. strategia Rozvłiązywania problemów społecznych Gminy Tarnów opolski na lata
2014-20ż0.

Diagnoza sytuacji rodzin korąystajqcych z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim

W 2018 roku zróżnych form świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
Opolskim skorzystało łącznie I82rodziny,tj. 415 osób. Liczba ludności gminy Tamów Opolski
w roku 2018 (stan nadzień31.I2.20l8 r.) wynosiła949l osób . Osoby korzystające z pomocy
GOPS stanowią 4,37 % ludności gminy. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu w gminie w 2018 roku (stan na3LI2.2018 r) wynosił
l48 osób.

Najczęstszym powodem do korzystania przęz rodziny ze świadczeń pomocy społecznej
są niskie dochody, bezrobocie atakże bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i
w prowadzeniu gospodarstwa domowego . Zuwagina wiejski charakter gminy , większość osób
dojeżdża do pracy poza teren gminy. Ogromnym problemem jest także dostęp do wszelkiego
rodzajl poradni i placówek specjalistycznych oraz placówek oświatowych. Sytuacja taka nie
ułatwia r ozwtązywania problemów naszych ro dzin.

Tabela nr 1. Rodziny objęte pomocą GOPS w Tarnowie Opolskim w latach 2016 -2018

Rok Ogółem Liczba osób w
rodzinach Rodziny z dziećmi Rodziny niepełne

20I6 178 466 63 14

2017 183 447 64 15

20L8 |8ż 415 56 12

Zródło: dąne własne GOPS - dane za sprawozdania MPiPS
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Tabela nr 2. Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią
przyczynę ubiegania się o wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Powody przyznania
pomocy

2016 rok
2017 rok 2018 rok

Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba rodzin

Ubóstwo 83 82 70

Potrzeba ochrony
macierzyństwa lub
wielodzietności

JJ 24 1l

sieroctwo 1 0 0

Bezrobocie 69 70 57

Bezdomnośc 5 4 4

),liepełnosprawnośc 4I 46 54

zdarzęntę losowe lub
;ytuacja kryzysowa 2 1 1

Ąlkoholizm 19 20 18

Narkomania 0 1 l

Długotrwała lub
:iężka choroba 78 I02 99

Bezradnośó w
;prawach opiekuńczo
- wychowawczych

1ż I9 11

Trudności w
przystosowaniu do
życia po opuszczeniu
zakładu karnego

4 5 2

: dane własne GOPS - dane za sprawozdania MPiPS

Edukacja szkolna w gminie Tarnów Opolski realizowanajest w 4 szkołach podstawowychoruz
w 2 gimnazjach.
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Szkoła Liczba dzieci
w roku

szkolnym
201s12016

Liczba dzieci
w roku szkolnym

201612017

Liczba dzieci
w roku

szkolnym
2017lż018

PSP
Tarnów Opolski+ filia
kosorowice

288 260 294

PSP
Nakło

58 5ż 62

PSP
Kąty Opolskie + filia
Przywory

I07 107 l27

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis
silesiae Raszowa

64 64 91

Publiczne Gimnazjum
Tamów Opolski

I63 153 111

Publiczne Gimnazjum
Przywory

111 87 47

Łącznie: 79I 723 732

: Biuro i Oświ, w

Tabela nr 3. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tarnów Opolski

Obsługi iaĘ Samorzqdowej w Tarnowie Opolskim

Częśó dzieci z rodzin będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
objętych jest wsparciem w formie dożywiania w ramach rządowego programu ,,Pomoc państwa
w zakresie dożywiania",
l.Programem w 2016 r. objęto 203 osób , w tym 60 dzieci
ponadgimnazjalnej.
2.Programem w ż0I7 r. objęto 2I2 osob, w tym 59 dzieci
ponadgimnazjalnej.
3.Programem w 2018 r. objęto 155 osób, w tym 39 dzięci
ponadgimnazjalnej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku wysyła ok. 15
dzieci zrodzin z problemem alkoholowym na kolonie letnie. Finansowane są one ze środków
za zezw oleni a na spr ze daż napoj ó w alko ho 1 o wych.

Gdy docho dzi do sltuacj i, w której rodzice zostajątrwale lub czasowo pozbawieni praw
rodzicielskich lub władzatazostńaograniczona, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem
opieki zastępczej i umieszczeniu poza rodziną biologiczną. Aktualnie z terenu gminy
w rodzinach zastępczych przebywa7 dzieci i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 3

dzieci. Ośrodęk pomocy prowadzi pracę socjalną z rodzinami tych dzieci pod kątem ich
powrotu do rodzin biologicznych.

Z analizy sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji
uzyskanych od pracowników socjalnych wynika, żę liczba rodzin, którym udzielono wsparcia
w wypełnianiu fuŃcji opiekuńczo - wychowawczych w postaci przydzielenia asystenta
rodziny jest stabilna i ksztahuje się na poziomie ok 5 rodzin rocznie. Są to rodziny, które
wymagają wsparcia w znacznie szerszym wymiarze aniZeli pomoc oferowana w ramach pracy
socjalnej. W Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny współpracuj ący zrodzinami, w których
występuje bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.
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Tabela nr 4. Rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny

20l6
rok

20l7
rok

2018
rok

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinie

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Liczba
osób

w
rodzinie

Liczba
dzięci

Lic,zba
rodzin

Liczba
osób

w
rodzinie

Liczba
dzieci

6 29 15 5 20 10 5 2l 11

źrodło: dane własne Gops

Rodzina dysfunkryjna jest to rodzina, która nie spełnia swych zadań względem dziecl
W takiej rodzinie na pierwszym miejscu zaspakajane są potrzeby rodziców a nie dzieci.
Zaburzonajest również więź emocjonalna między człoŃami rodziny * są osoby wńniejsze,
którym pozostali człoŃowie rodziny muszą się podporządkowaó. Atmosfera w rodzinie jest
pełna napięcia, zasady są narzucane. Nie możmawyrńać swoich uczuć, myśli, pragnień. Kńda
rodzina dysfunkcyjnanaruża dziecko na szereg negatywnych emocji. Niejednokrotnie dzieci
w takich rodzinach odbierane są jako balast dla rodziców ograniczający ich swobodę. Wobec
dzieci stosowane są surowe kary nieadekwatne do stopnia przewinienia.

O rodzinie dysfunkcyjnej mówimy w sytuacji w której:

1. jedno bądź oboje rodziców uzależniło się od alkoholu,

2. występuje problemem wykorzystywania seksualnego czyli taka w której jedno bądź
oboje rodziców wykorzystuje seksualnie kogoś w rodzinie,

3. jedno bądź oboje rodziców stosuje przemoc emocjonalną (szantń, zastraszanie itp.)
wobęc człoŃów rcdziny,

4. jedno bądź oboje rodziców bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z cńoŃów
rodziny (przemoc ftzy czna),

5. występuje przewlekła choroba, a osoba chora wini za swój stan zdrowia pozostałych
członków rodziny i stawia siebie w centrum uwagi,

Podejmując rozważartia na temat roli rodziny w systemie profilaktyki, trzeba zdawać sobie
sprawę z aktualnych zagrożeń, jak rozwój cywilizacji. Postawy wielu ludzi nacechowane
są lękiem przed przyszłością, rozczatowaniem. Wiele małzeństw się rozpada. Rodzice

są zapracowani, nie zwtacają uwagi na potrzeby dziecka (głównie emocjonalne).Najbardziej
przez ten stan rzęczy cierpią dzieci, które pozostawione ,,same sobie" podejmują działania
dewiacyj ne, pr ow adząc e do niedo sto sowania społeczne go,

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach
wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na tzęcz rodzin dysfunkcyjnych,
borykających się z różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz
ubóstwa dotknięte są wieloma dysfuŃcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry
pomocy społecznej wysokiego profesjonalizmu i zaangńowania w podejmowanych
działaniach.

BudZety domowe rodzin dość poważnie zasilają świadczenia wychowawcze 500+ wypłacane
nakażde drugie i kolejne dziecko lub równieżnapierwsze dziecko w przypadku spełnienia
kryterium dochodowego.
Zgodnie zzapisatni ustawowymi wysokość tych świadczeń nie jest uwzględniana
w dochodzie rodziny ubiegającej się o świadczęnia z pomocy społecznej.
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W roku 2016 z pomocy 500+ skorzystało 704 osób.

W roku ż0I7 zpomocy 500+ skorzystało 14ż2 osób.

W roku ż0l8 z pomocy 500+ skorzystało 1389 osób.

W ramach programu,,Dobry start" w 2018 roku wypłacono świadczęnianarozpoczęcie roku
szkolnego dla 960 uczniów.

Dla dzieci zrodzin ubogich realizowany jest program wsparcia stypendialnego - w roku 2016
wsparciem objęto 28 uczniów, w roku 2017 - 23 uczniow , natomiast w roku 2018
- 18 uczniów.

Dodatkowe wsparcie dla rodzin stanowią świadczenia rodzinne orazzastosowanie mechanizmu
,,złotówka za złotówkę" dla rodzin, których dochód przehoczył ustawowe kryterium
dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Około 203 rodzin w roku 2016 było
uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych, w roku 2017 -206 rodzin a w roku 2018
- 22I rodzin.

Istotne finansowe wsparcie dla matek nigdzie nie ubezpieczonych stanowi świadczenie
rodzicielskie przyznawane nięzalężnie od dochodu do czasu ukończenia przez dziecko 1r.

życia w kw. 1000 zł miesięcznie. W 2016 roku wypłacono 26 świadczeń, w roku 2017-15
świadczeń, natomiast w 2018 roku wypłacono 13 świadczeń.

Osobom , które nie maja możliwości uzyskania zasądzonych alimentów od drugiego rodzica
wypłacane są świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie przepisów ,,Ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów". W 2016 roku do świadczeń uprawnionych
było 65 osób. W roku 2017 skorzystało ztego świadczenia 50 osób. Natomiast w 2018 roku
przyznano świadczenie 31 osobom .

Kolejny program kierowany do rodzin, to Karta Dużej Rodziny - polegający na przyznaniu
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form
działalności. Ulgi izniżkioferują instytucje pństwowe podległe ministerstwomorazpodmioty
prywatne na podst. pisemnej umowy z Ministerstwem Pracy.

W roku 2016 ńożono 54 wniosków o wydanie karty. W roku ż017 złożono 17 wniosków,
natomiast w roku 2018 złożono 30 wniosków.

Adresaci Programu

Odbiorcami działń ujętych w programie są rodziny i dzieci zarnieszkńe na terenie Gminy
Tarnów Opolski przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny,
w których dzieci umieszczone zostńy w pieczy zastępczej.

Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności orźv pomocy dla zapewnienia
harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają
dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. DysfuŃcje rodziny, spowodowane
w głównej mierzę uzależnieniami, ptzyczyniają się do powstawania znacznych strat
rozwojowych dzieci żyjącychw tych rodzinach. Niewydolność rodziców zabutzazaspokajanie
podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń
szkolnych oraz izo|acji społecznej.

Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu
się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, aIe tęż wszystkich jej
członków. Przywrócenie prawidłowego fuŃcjonowania rodzinjest też największym zyskiem
dla społeczności lokalnej.
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Analiza SI7OT Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Mocne strony

Opracowana Gminna Strategia
Rozwipywania Problemów
Społecznych

Powołany Zespół Interdyscyplinarny ds.
P rzęciw dzińania Przemocy w Rodzinie

Działalność profi lakty czna i
edukacyjna Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Baza instytucji wspieraj ących rodzinę
(GOPS, PCPR, Policja, Sąd, organizacje
pozarządowe, słuzba zdrowia, oświata,
kościół katolicki, świetlice szkolne)

Dobre rozęznanię środowiska lokalnego
ptzez pracowników służb pomocy
społecznej, policj i, pracowników oświat1

Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje
pracownik ów działaj ący ch na rzecz
rodziny

Wsparcie stypendialne dla dzieci i
młodzieży

Dobrze rozwinięta baza obięktów
sportowych

Słabe strony

Bierna postawa wobec problemów
występuj ących w rodzinie, niechęć do
nawiązywania współpracy z placówkami
niosącymi pomoc w tym zakresie

Utrudniony dostęp do poradnictwa
specjalistycznego ( psycholog, psychiatra,
mediator rodziny) - dojazd do miasta
powiatowego przy jednoczesnym
niechętnym korzystaniu z usług w
miejscowości gmirrnej

Brak pozytywnych wzorców osobowych
w rodzinach dysfunkcyj nych, odrzucanie
autorytetu szkoły l nauczyciela

Brak świadomości społecznej o
potrzebach i możliwościach w zakresie
opieki rodziny zastępcze1

Brak w środowisku,,animatorów
kultury"- osób propagujących zdrowy styl
ży cia i efektywne wykorzystanie czasu
wolnego przęzmłodzież

Ograniczonę środki finansowe na
r e alizacj ę zało żony ch pro gramó w

Wyuczona bezradność i r oszczęniowość,
uzależnienie od pomocy
instytucjonalnej (główniefinansowej)
i brak współpracy ze strony rodzin w
zakresie r ozwiązywania problemów

Szanse

Powołanię asystenta rodziny celem
wsparcia rodzin przeżyw aj ący ch
trudności w pełnieniu fuŃcji
opiekuńczo - wychowawczej.

Rozwój wolontariatu

Edukacja rodziców

Wzmocnienie współpracy pomiędzy
instytucj ami wspieraj ącymi rodzinę

Realizacja rządowych programów i
możliwość pozyskiwania funduszy
unijnych.

Rosnące wsparcie finansowe dla rodzin
o charakterze socjalnym

Zagrożenia

Niestabilnośó prawa doty czącego polityki
społecznej, niespójnośó, częste zmiany i
trudności w interpretacji przepisów

Zanik więzi i tradycji rodzinnych, ,,pQd
życia"

Wzrost kosztów utrzymania rodzin

Zatrudnienie niezgodne z kwalifikacjami ,

dalęko poza miejscem zamieszkania
bądź wymagające pełnej dyspozycyj ności

Wzrost patologicznych zachowań wśród
dzięci i młodzieży, konsumpcj onizm,
narastająca przemoc

Uzalężnlęnie człoŃów rodziny od
alkoholu, środków odurzaj ących,
Internetu
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Cel główny i cele szczegółowe Programu

Cel główny : Wspieranie rodzin mających problemy z wypełnianiem swoich funkcji
op iekuńczo-wych owawcrych or az zap obieganie dysfun kcj onalno ści rodzin.

Cele szczegółowe

|. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryrysowych wymagających interwencji oraz
r orw iąrywanie j uż istniej ących.
2.Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi.

3. Poprawa jakości opieki §prawowanej przez biologicznych rodziców.

Nazwa zadania Czas
realizacji Podmiot realżujący Wskaźnik

realizacji
Lródło
linansowania

Zapobieganie powstawania sytuacji kryrysowych wymagających interwencji
oraz ronłiązywanie j uż istniej ących.

Monitoring sytuacji rodzin
zagrożonych
Jysfunkcjamilrodzin
lysfunkcyj n y ch or az analiza
zj awi sk r o dzący ch potrzebę
lbiegania się o pomoc.

2019 - 202l

Gminny Ośrodek
Pomocy

Społecznej

Ptzyczyny
adzięlania pomocy.

Liczba
przeprowadzonych
wywiadów
środowiskowych.

Środki
własne,
Środki
zewnętrzne

Współpraca z kuratorami
sądowymi, policją,
szkołami, stowarzyszeniami
w celu wypracowania
wspólnych dzińń
profilaktycznych.

2019- 202l

Gminny Ośrodęk
Pomocy

Społecznej

Urząd Gminy

Liczbai rodzaj
lzińń.
Liczba osób
rbjętych
wsparciem.

Środki
własne,

Środki
zewnętrzne

Praca socjalna polegaj ącana
wzmacnianiu lub
rdzyskiwan iu pr zez ro dzinę
zdolności do pełnienia
prawidłowych funkcji w
społeczeństwie.

2019- 2021
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Liczba rodzin
rbjętych
wsparciem w
postaci
pracy socjalnej.

1rodki
łłasne,
środki
rewnętrzne

Motywowanie członków
rodziny do podejmowania
lziŃńnarzęcz
niwelowania własnych
lysfuŃcji np. podjęcie
terapii leczenia uzależnień,
terapii dla ofiar i sprawców
przemocy domowej.

2019 - 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Zespół
[nterdyscyplinarny
ls.
przęciwdzińaria
Przemocy w
Rodzinie
Gminna Komisja
Rozwiązywania
problemów
Alkoholowvch

Liczbaosób, które
podjęły terapię.

Liczbazałożonych
Niebieskich Kart.

Liczba osób, które
Ńończyły terapię.

środki
własne,

środki
zewnętrzne
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w zależności od
zdiagnozowanych potrzeb -
zapewnienie opieki
rodzinom pr zeżyw aj ący m
trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-
wychowawczychprzez
wsparcie asystenta r o dziny.

ż019 -202I
Sminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Liczba asystentów
pracujących na
rzeczmieszkańców
gminy.

Liczbarodzin,
którym
gtzydzielono
mystenta.

środki
własne,

środki
zewnętrzne

Zapewnienie dostępności
poradnictwa
specj ali styc zne go or az
organizowanie i
informowanie o miej scach
pomocy

ż019 -2021

3minny Ośrodel
Pomocy

Społecznej

lJrząd Gminy

PCPR w Opolu

Liczbai formy
xzekazow
Lnformujących
r miejscach
]omocy

środki
własne,

środki
zewnętrzne

Crganizowanie czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży poptzęz
prowadzenie działalności
;dukacyj no-kulturalnej i
iportowo -rekreac yj nej

z0I9-202I

Szkoły
3minny Ośrodek
Kultury

3minna
3iblioteka
?ubliczna

tlość dzieci i
nłodzieży
riorących udział w
z zorganizowanych
łajęciach

środki własne

Środki
zewnętrzne

Zapewnienie pomocy
rrawnej w szczegolności w
łakresie prawa rodzinnego

2019-202l

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
PCPR w Opolu

Liczba rodzin
cbjętych pomocą
prawną

środki własne

środki
zewnętrzne

w zalezności od
zdiagnozowanych potrzeb-
zapewnienie dostępu do
mediacji

ż0l9-202l

3minny Ośrodel,

Pomocy

Społecznej
PCPR w Opolu

Liczba rodzin
lbjętych pomocą
nediatora

srodki własne

środki
zewnętrzne
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Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytorvych rodzin z dziećmi

Zapewnienie pomocy
finansowej irzeczowej
rodzinom z dzięćmi. 2019 - 202I

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Urząd Gminy

Liczba i formy
udzielonej pomocy.

Liczbarodzin i
lzieci w tych
rodzinach objętych
pomocą.

środki
własne,

środki
zewnętrzne

Jbjęcie dożywianiem
wszystkich potrzebuj ących
Lzieci. 2019 - 202l

3minny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

'Jrząd Gminy

Liczba dzieci
<orzystającychz
rosiłków.

Środki

własne,

środki
zewnętrzne

Vlonitorowanie sytuacj i
zdrowotnej i edukacyjnej
lzieci zrodzin
lysfunkcyjnych.

2019 - 2021

3minny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Placówki opieki
łdrowotnej

Szkoły

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w
Jzimku

Liczbarodzin i
tzieci w tych
:odzinach objętych
nonitorowaniem.

Srodki
własne,

środki
zewnętrzne

Labezpteczenie środków na
pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu
lziecka, placówce
lpiekuńczo -

wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo
|erapeutycznej lub
interwencyj nym ośrodku
preadopcyjnym.

2019 - 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Utząd Gminy

Liczbadzieci
umieszczonych w
poszczególnych
rśrodkach.

Wysokość środków
przezflaczonych na
pokrycie pobytu
1zieci w
placówkach.

Środki
własne,

Środki
zewnętrzne

Iż



Poprawa jakości opieki §prawowanej przez biologicznych rodziców

Szczegółowe i
wieloaspektowe
:ozpoznanie sytuacj i rodzin1
tzeżyw aj ącej trudno ści.

2019 - ż021

3minny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Liczba rodzin
tzeżywających
;rudności.

Środki
własne,

Środki
zewnętrzne

kierowanie osób
vależnionych na leczenie.

2019 - 2021

Gminny Ośrodęk
Pomocy
Społecznej

Gminna Komisja
Rozwiązywania
problemów

Ąlkoholowych

Policja

Liczbaosób, które
podjęły terapię.

Liczbaosób, które
rlkończyły terapię.

środki
własne,

środki
łewnętrzne

Włączenie Zespołu
[nterdyscyplinarnego ds.
Rozwiązywania
Przemocy w Rodzinie
w rozwiązanie problemu
przemocy w rodzinie.

2019 - 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

ZespóŁ
[nterdyscyplinarn1
ds.
przęciwdzińania
Przemocy
w Rodzinie

Policja

Liczba założonych
\iebieskich Kart,

Środki
własne,

Środki
zewnętrzne

udzielanie rodzinom
pomocy finansowej
i rzeczowej .

2019 - 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Urząd Gminy

'-iczba rodzin
lbjętych pomocą.

Środki
własne,

środki
zewnętrzne

? r zy dzielenie rodzi nom
mystenta rodziny. 2019 - 2021

Sminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Sąd Rejonowy

Wydział
Rodzinny
Nieletnich

Liczba rodzin
współpracuj ących z
rsystentem rodziny.

Srodki
własne,

środki
z,ewnętrznę
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Jdziń pracowników
;ocjalnych i asystenta
:odziny w szkoleniach
lotyczącychpracy z
:odziną.

2019 - 2021

]racownic
;ocjalni

Ąsystent rodziny

l,iczba szkoleń
<onferencji.

Srodki
własne,

Środki
zewnętrzne

Efekty Programu

W wyniku przeprowadzonych działńprzewidywane jest osiągnięcie następujących efektów:

. polepszenie sytuacji dziecka irodziny,

. wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka,

r zminimalizowanie negatywnych zachowń otaz stworzenie skutecznęgo systemu
wsparcia, dla rodziny i dziecka,

o poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowa,wczymi,

o przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,

o zabezpieczenie podstawowych potrzeb byowych rodzin celem zapobiegania
powstawaniu sytuacj i kryzysowych,

o wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego fuŃcjonowania rodziny i
poprawlych relacj i rodzinnych,

. umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny
naturalnej, poprzez przywrócenie j ej prawidłowych fuŃcj i,

o rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi
program wpierania rodziny.

Realizatorzy Programu

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy udzia\e:

1. Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim;

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Tarnowie Opolskim;

3. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdzińania Przemocy w Rodzinie;

4. Placówek oświatowych z tęrenu Gminy Tarnów Opolski;

5. Placówek Służby Zdrowia;

6. Organizacj i pozwządowych;

7. PosteruŃu Policji w Tarnowie Opolskim i Ozimku;

8. Kuratorów Sądowych;

9. Sądów - Wydziały: Karny, Rodzinny i Nieletnich;

l0. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozimku;

1l. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu;

12.Parafti z terenu gminy Tarnów Opolski.
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Zródła Finansowania Programu

Finansowanie 3 - letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-202I
odbywaó się będzie w ramach środków budżetu Gminy Tarnów Opolski, dotacji oraz środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródęł.

Monitoring i ewaluacja Programu

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
OPolskim. W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę
PostęPÓw, wskażą dalsze potrzeby i zrekonstruuj ądziałania, które mają daó informację zwrotną,
pozwalającą na określenię i wprowadzenie dodatko!\rych zmianw programie.

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, otgatttzacjami i stowarzyszeniami
w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw.

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalolvym. Będzie
Podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych
i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja Łędzie 

^iałucharakter usprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach
Programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założęń oraz
sposobu wydatkowania środków przęznaazonych na ich realizację.

Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych dziŃń oraz
doskonalenie dotychczas ustalonych.
W terminie do dnia 28 lutego kazdego roku przedkładane będzie w sprawozdaniu opisowym
Radzie Gminy Tarnów Opolski roczne sprawozdanie z ręalizacji zadań z zahesu wipierania
rodziny.

podsumowanie

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski nalata2019 - 202I zakŁada
stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczegolności dzieci.
WsParcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny i ochronny. Rodzinie w pierwszej
kolejnoŚci zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmięrzenia się ze swoimi
Problemami. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie
PrZYczYn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko Medy można
zwiększyó jej szanse naprawidłowe fuŃcjonowanie w środowiskuorazwykorzystanie własnej
aktYwnoŚci i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności.
AbY osiągnąĆ zarrierzone cele w realizację programu powinny włączyć się aktywne instytucje,
Placówki i orgartizacje, które swoimi działaniałrli, wspierają dzieci i rodziny. Spodziewanym
efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, zwiększenie
Poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie
negaty\,vnych zachowń oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.
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