UCHWAŁA NR XLVII/239/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/239/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 marca 2018 r.

Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Chojnów na lata 2018 – 2020
Wprowadzenie
Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Chojnów na lata 2018-2020 został
opracowany w oparciu o art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.). ma na celu stworzenie
spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych, przywrócenie zdolności do funkcjonowania, poprzez
wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych
oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.
Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród
których najniebezpieczniejsze są zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie może uczynić daną
rodzinę dysfunkcyjną, która nie będzie potrafiła sprostać swoim obowiązkom względem dzieci
i innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązać swoich problemów i sytuacji
kryzysowych. Uzależnienia, przemoc, niezaradność i brak umiejętności wychowawczych,
zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna to główne
problemy dezorganizujące życie rodzin, które mają charakter złożony, wymagający
interdyscyplinarnych rozwiązań. W przypadku dezorganizacji rodziny nie spełnia ona swoich
podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania
poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi,
moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dlatego też, jeżeli w funkcjonowaniu rodziny
pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane
są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego
monitorowania przez pracowników socjalnych, asystentów rodzinny, pedagogów szkolnych,
pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych
instytucji, które mają kontakt z rodziną.
Miejski Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla
poprawy jakości życia rodzin zamieszkujących na terenie Chojnowa. Wspieranie rodzin będzie
miało charakter profilaktyczny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone
możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami przy wykorzystaniu własnych
umiejętności. Wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina będzie
musiała zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać.
Diagnoza sytuacji rodzin objętych wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chojnowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania ustawy o pomocy społecznej
w roku 2017 objął swoim wsparciem 400 gospodarstw domowych.
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Po przeanalizowaniu danych za lata 2011 - 2017 nadal zauważa się, iż sukcesywnie maleje
liczba gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tj. w 2011r 503 gospodarstwa domowe. Widać jednak tendencję wzrostową jeśli chodzi o rodziny
korzystające z pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej 7 rodzin na koniec roku 2012
natomiast 41 rodzin w roku 2017.
Od kilku lat coraz wyraźniej dostrzegany jest kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym nie
tylko dzieci i młodzieży, ale także wielu rodziców. Związane jest to często z innymi
problemami występującymi w rodzinie tj. utrata pracy, alkoholizm, narkomania,
a w konsekwencji brak środków na bieżące utrzymanie.
Na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba rodzin, którym udzielono
wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się podobnie na
przestrzeni ostatnich czterech lat. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba rodzin, którym
przydzielono asystenta (narastająco w roku 2017- 16 rodzin). Są to rodziny, które wymagają
wsparcia w znacznie szerszym wymiarze aniżeli pomoc oferowana w ramach pracy socjalnej.
W sytuacjach wyjątkowych po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzinie oraz z uwagi na
dobro dziecka i konieczność zapewnienia mu niezwłocznej opieki, dziecko umieszcza się
w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny
albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Gmina Miejska Chojnów współfinansuje
pobyt dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.
Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że na dzień 31.12.2017 r.
24 dzieci z terenu miasta Chojnowa przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej natomiast
w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci pochodzących z Chojnowa.
Zamieszczone poniżej tabele ilustrują liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Rok

Liczba dzieci umieszczonych
rodzinie zastępczej

2015

20 ( 2 pełnoletnich)

2016

22

2017

24 ( 3 pełnoletnich)

w

Źródło: opracowanie własne

Rok

Liczba
dzieci
w
placówkach
opiekuńczo -wychowawczych

2015

21

2016

16

2017

14

Źródło: opracowanie własne
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Cel programu.
Głównym celem Programu jest skuteczne wspieranie rodziców w wypełnianiu ich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, jak i działania profilaktyczne
i upowszechniające działania prorodzinne.
Cele szczegółowe:
Cel I. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin.
Zadania: Systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą MOPS.
Zakładane rezultaty: Sprecyzowana wiedza na temat rodzin wymagających pomocy.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie.
Cel II. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
Zadania:
1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia (zasiłki
okresowe, celowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, stypendia szkolne, pomoc osobom uprawnionym
do alimentów, świadczenia wychowawczego 500+)
2. Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole.
3. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Zakładane rezultaty:
1. Podniesienie bezpieczeństwa bytowego i zdrowotnego rodziny.
2. Zapobieganie rozpadowi rodziny i umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej z powodów
socjalno-bytowych.
3. Uczenie rodziców i dzieci postaw prozdrowotnych.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, Przychodnia Rejonowa
w Chojnowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chojnowie, Urząd Miejski
w Chojnowie, placówki oświatowe.
Cel III. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku
rodzinnym.
Zadania:
1. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez pracę socjalną oraz
współpracę z asystentem rodziny.
2. Podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz
przywrócenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzicom biologicznym.
3. Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
4. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego: psycholog, logopeda, prawnik.
Zakładane rezultaty:
1. Podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawa zdolności wychowawczych rodziców.
2. Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz w zakresie
funkcjonowania rodziny.
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3. Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
4. Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dzieci
i młodzieży
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, Urząd Miejski
w Chojnowie, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, parafie, placówki oświatowe.
Cel IV. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
Zadania:
1. Współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną.
2. Pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami.
3. Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą.
4. Zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny.
5. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania niekorzystnym
zjawiskom społecznym.
Zakładane rezultaty:
1. Zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi zachowaniami
społecznymi.
2. Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
3.Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami społecznymi
i przyjmowanie pozytywnej postawy społecznej i obywatelskiej przez dzieci i młodzież.
4. Współpraca między osobami pracującymi na rzecz rodziny.
5. Ukierunkowanie pomocy na rzeczywiste problemy i potrzeby.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Legnicy, Zespół Interdyscyplinarny, Komisariat Policji, Przychodnia
Rejonowa w Chojnowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chojnowie, Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholog, placówki oświatowe.
Cel V. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
Zadania:
1. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2. Prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją kryzysową.
Zakładane rezultaty:
1. Zmiana postaw i zachowań członków rodzin dysfunkcyjnych.
2. Wszechstronna i systemowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, Komisariat Policji, placówki
oświatowe.
Cel VI . Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
Zadania:
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie poprzez udział
w kursach i szkoleniach.
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Zakładane rezultaty:
1. Podniesienie profesjonalizmu osób niosących pomoc w rodzinie.
2. Podniesienie kompetencji i skuteczności podejmowanych działań pomocowych.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, placówki oświatowe, Zespół
Interdyscyplinarny.
Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach współdziałania wszystkich jednostek
administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych z podmiotami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Program ma charakter otwarty
i może być aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb.
Adresaci programu
Adresatami programu są dzieci oraz ich rodzice zamieszkujący na terenie miasta Chojnowa,
rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożone
w szczególności ubóstwem, przemocą w rodzinie, problemem uzależnień oraz rodziny, których
dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Źródła finansowania programu
Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 odbywać się będzie
w ramach środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów, dotacji oraz środków pozabudżetowych
pozyskanych z innych źródeł.
Monitoring i ewaluacja
Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 będzie Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chojnowie. Głównymi obszarami monitorowania Programu będą
wyznaczone zadania.
Monitoring realizacji Programu umożliwi:
– rozpoznanie ilościowe rodzin wymagających pomocy,
– ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,
– stan zaawansowania prowadzonych działań,
– zebranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych na lata
następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności
Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będzie również poprzez przedstawienie co roku Radzie
Miejskiej w Chojnowie sprawozdania z realizacji programu do dnia 31 marca za rok poprzedni.
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