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Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 29 pażdziernika 201 4r.

U

Nr

l

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata

2014

-

2017

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądzie gminnym (tekst
jednolity. Dz' U' z 2013 poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 176 pkt 1 oraz ań' 179 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czenłca 201 1r' o Wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (tekst jedno|ity Dz. U'
2013r', poz. 135 ze zm.), Rada Miejska sierpca uchwata co następuje:

s1
Uchwala się Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2017 w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały'

s2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.

s3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWoDNlCZĄcY
RADY !f161561Pt

załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej Sierpca
Nr 468/LXVU2014
Z dnia 29.10.2014r.

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA
RODZINY
NA LAT A 2014 - 2017

Sierpc 20'14 rok
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Wstęp
Niniejszy Program został opracowany zgodnie z dyspozycją ań. 176 oraz ań. 179 ust. 2
ustawy z dnia 09 czerwca 2O11r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej' Ustawa
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyłana gminy obowiązek wspierania rodziny
pŻeŻywąącej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo_wychowawczych'
Wspieranie rodziny przeżywającej trudnoŚci
wypełnianiu funkcji opiekuńczo'
wychowawczych to zespół planowych działań mających na ce|u przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełntania tych funkcji. Natomiast system pieczy zastępczej to zespół osób,
instytucji i działań mających na ceIu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom
w przypadkach niemozności sprawowania opieki i wychowania przez rodzlcóW. system
pieczy zastępczej organizuje powiat.

w

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane
zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy pzepisy ustawy przewidują moż|iwośÓ
zlecania realizaĄi tych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego'
obowiązek, o którym mowa wyżej' jednostki samorządu terytorialnego realizują
W szczególności we wspÓłpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi' podmiotami leczniczymi, a także
koŚciołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi'
Program zawiera'' podstawy prawne działania, wprowadzenie do tematyki wspierania
rodziny, diagnozę, ceI główny icele szczegółowe' realizatorów Programu' instytucje
i organizacje współpracujące oraz żródła finansowania. lstotną częściąProgramu jest częśc
pzedstawiająca zap]anowane dzlałania, a takze Wskazniki osiągania celów.
Podstawy prawne Programu to:
1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2O11r' o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity Dz. U. 2013r., poz. 135 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004l ' o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz' U.2o13 r',poz'
182 ze zm.),
3' Ustawa z dnia 26 października 1982l. o Wychowaniu w trzezwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity. Dz. U.2012r., poz. 1356 ze zm.):
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U' 2005'r.
Nr 180, po2..1493 ze zm.),
5' Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz' U.
2012r., poz. 124),
6' Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniachrodzinnych (tekst jednoIity: Dz. U.
2013r., poz. 1456 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 07 września 2O07r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentóW (tekst
jednolity: Dz. U.2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.).
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Wspieranie rodziny - wprowadzenie

Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka' kształtującym jego
funkcjonowanie i rozwój (zdrowie, osobowoŚć' system Wańości, umożljwienie edukacji,
tradycje, poglądy, Styl Życia' rozwijanie talentów i zainteresowań)' W związku z tym pow|nna
zapewnió mu bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak iemocjonalne.
Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynnikóW, Wśród których
istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne. lch oddziaływanie czyni daną rodzinę
dysfunkcjonalną, czyli taką, która nie potrafi sprostać swolm obowiązkom względem dzieci
iinnych członków rodziny oraz pomyślnierozwiązywac swoich problemów
sytuacji
kryzysowych.. Choroba alkohoIowa, przemoc w rodzinie, niewydolnośó W pełnien ju funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, to głóWne problemy dezorganizujące zycie rodziny' którym
często towarzyszą inne problemy: ubóstwo, długotrwałebezrobocje, choroba,
n iepełnosprawnośó.Dysfunkcje te są najczęŚciej przyczyną niedostosowania społecznego
dzieci' W sytuacji, gdy przez pato|ogię w środowisku rodzinnym, nieudolnośó wychowawczą
rodziców bądŹ pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro dziecka jest zagrozone, powinno
byÓ ono chronion e przez władze publiczne'
Celem po|ityki prorodzinnej państwa z punktu widzenia ochrony dobra dziecka jest
wspieranle
pomoc ukierunkowana na przezwYcięŻenie trudności usamodzielnienie
popzez wskazanie sposobów Wyjścia sytuacji kryzysowej odpowiednie wsparcie

i

i

z

materialne.

l

i

Rodzina może otrzymać Wsparcie pzez działania''
i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny (m.in. pracowników
socjalnych, kuratorów, asystentóW rodziny' pedagogów, policji itp');
2) p|acÓwek wsparcia dziennego;
3) rodzin Wspierających.

'1) instytucji

Wspieranie rodziny

jest

prowadzone

za jej zgodą i

aktywnym udziałem'
z uwzg|ędnieniem zasobów własnych oraz Źródeł wsparcia zewnętznego.
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2) terapii i mediacji:
3) usług dla rodzln z dziećmi, wtym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
4) pomocy prawnej, szczegó|nie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".
organizując formy pomocy na Żecz rodziny dysfunkcyjnej' nalezy kierowac się zasadą
podstawowej roli opiekuńczej
wychowawczej rodziny W rozwoju dziecka' Rodzinę
naturalną i nalezy wspierac i wspomagaó tak' aby przywrócic jej prawidłowe funkcjonowanie
iograniczyó występowanie sytuacji, kiedy dziecko musi opuścićwłasną rodzinę.
Umjeszczenie dziecka w systemie pieczy zastępcze1 nie oznacza zakończenia pracy
i rozwiązania problemów rodziny ' Zakłada się' że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
jest czasowe i praca z rodziną powinna byó nadal prowadzona.
W trakcie pracy z rodziną konieczne jest motywowanie rodziców do zmiany' wspieranie
aktywności araz praca prowadząca do pzywrócenia zdoIności do prawidłowego

i
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funkcjonowania, stworzenia odpowiednich WarunkóW rozwoju dziecka W rodzinie naturalnej
i jego powrót do domu'
Działania prewencyjne wspierające rodzinę dziecko są formą pomocy bardziej
skuteczną i W dłużSzej perspektylvie ekonomicznie tańszą' Natomiast praca z rodziną
biologiczną w przypadku' gdy zaistnieje koniecznośó umieszczenia dziecka W pieczy
zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. Dlatego działania
Wspiera]ące rodzinę naturalną są ze WzględóW społecznych i ekonomicznych szczególnie
Wskazane także z uwagi na obnizenie kosztów gminy związanych z pobytem dziecka
W rodzinnej Iub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U ' z 2013 r'' poz. 135) nałożyłabowiem na gminę równiez
obowiązek Współfinansowania WydatkóW związanych z opieką i wychowaniem dziecka
umieszczonego W rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Każdego roku wysokość
wydatków rośnieijest to 10% wydatkóW na opiekę i Wychowanie dziecka W pierwszym roku
pobytu dziecka W pieczy zastępczej; 30% wydatków W drugim roku pobytu oraz w 50o/o
W trzecim roku i kolejnych latach pobytu W pieczy zastępczej. W pzypadku umieszczenia
dziecka W placówce opiekuńczo-Wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej albo interwencyjnym oŚrodku preadopcyjnym gmina właściwaze względu na
miejsce zamieszkania dziecka pzed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej, ponosi wydatki związane z utzymaniem w tych p|acówkach: 10yo średnich
miesięcznych wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30%
W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i 50% W tŻecim roku i następnych latach
pobytu dziecka W pieczy zastępczej. Ustawa przewiduje także obowiązek pzydzielenia
(a tym samym zatrudnienia) asystenta rodziny od 1 stycznia 2015 roku. Zadaniem
asystenta rodziny jest prowadzenie systematycznej' bezpośredniej pracy z rodziną mającą
trudności w prawidłowym funkcjonowaniu, Wspieranie aktywności, motywowanie do zmian.

i

ll Diagnoza
2.'l Analiza danych statystycznyc h
Sierpc jest miastem powiatowym ijako takie stanowi centrum społeczne i kulturalne
północnego Mazowsza. Zlokalizowane są tutaj p|acówki edukacyjne, urzędy, instytucje
kultury, placówki spońowe.
Dysponujemy w mieściedobrą, ciąg|e modernizowaną, rozbudowywaną iwzbogacaną
bazą dla Wychowania przedszko|nego i szkolnego. W mieście funkcjonują: 4 pzedszkola'
3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 3 szkoły średnie.Młodzleż, ale róWnież i doroślimają do
dyspozycji krytą pływalnię, halę spońową i kilka sal gimnastycznych ' w 2012 roku swoje
podwoje otwozyło Centrum Kultury i Sztuki, zmodernizowane pzy udziale środkóW UE,
utworzone na bazie dotychczasowego sierpeckiego Domu Kultury. W mieściedziała również
Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski ośrodekSpońu iRekreacji, Pracownia Dokumentacji
Dziejów Miasta Sierpc' Miejski ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szpital,
przychodnie rodzinne, specja|istyczne, ognisko Pracy Pozaszkolnej, Specjalny ośrodek
Szkolno-Wychowawczy. Jednostką podległą powiatowi jest PoWiatowy Dom Dzieci
W szczutowie. Na terenie Miasta działają także Zaządy osiedli, prowadzące bardzo
aktywną działaInośćkulturalną, edukacyjną i spońową integrującą mieszkańców.
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Poniżej pzedstawiono analizę danych Statystycznych oraz problemóW społecznych
dotyczących mieszkańcóW Sierpca oraz osób i rodzin, kozystających z pomocy społecznej
iinnych świadczeń przewidzianych W systemie polityki Społecznej (ŚWiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe). Ana|iza ta jest niezbędna do określenia
celóW niniejszego Programu.

Tabela nr

1

Wyszczególn ien ie
Liczba mieszkańców ogółem
w tym: kobiet

męŻCzyzn

Liczba dzieci 0_17 r.ż.
Liczba bezrobotnych ogółem
w tym: kobiet
mężczyzn
w tym: bezrobotni
długotrwale

2012

2011

2013

775

18 741

I850
a ota

I 848
I 893

3 290

3 296

2 97A

1 487
791

't 631

'18

18 349

I 725
I 625

o9r)

839
792

1 579
791
788

867

983

1 013

źrÓdło: dane Urzędu Miejskiego W sierpcu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w sierpcu

Liczba mieszkańcóW miasta nieznacznie maleje' jednak jest to tendencja zauważalna
W Wielu miastach tej wielkoŚci w Polsce. Liczba dzieci Wynosząca 2978 stanowi 16,2%
Wszystkich mieszkańców miasta.

Kolejna tabela przedstawia dane dotyczące liczby rodzin z dziećmi, które korzystały
z pomocy śWiadczonej przez Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu W 2013 roku.
Tabela nr 2

Wyszczególn ienie
Rodziny ogółem

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

918

1887

w tym:

rodziny z dzieÓmi

z
z

z
z

z
z

dzieckiem
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci
5 dzieci
6 dzieci
1

z7dzieci iwięcej

280

113

988
280

91

47
24

219
127

6
2

14

2

18

143

446

59

119

43

132

18

96
oo

w tym:

rodziny niepełne

z

dzieckiem
z 2 dzieci
z 3 dzieci
z 4 dzieci iwięcej
ŹrÓdło: dane
1

)omocy Społecznej W Sierpcu
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Udział klientów pomocy społe-c_zn9j W stosunku
do ogólnej liczby mieszkańcóW sierpca
- 10,060/o, natomiast W roku 2o11 wynosił 9,17%.

Wynosi W 20J 3 roku _ 1o,2%, w 2012 roku

Najczęściej Występujące problemy W rodzlnach
korzystających z pomocy społecznej
20'13 roku, stanowiące przyczynę udzielenia pomocy
prz;;tawia kolejne zestawienie.

Tabela nr 3

Przyczyny

Bezradność w spra ach opiekuńczó_
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
W tym:

rodziny niepełne

w tym: Wielodzietnośó

Trudnościw przystosowaniu oo zycia
po opuszczeniu zakładu karnego

NajczęściejWystępującym problemem jest ubóstwo'
które łączy się z innymi
dysfunkcjami takimi jak: bezrobocie, długotnłała
choroba i niepełnosprawnośÓ. DoŚÓ
częstym problemem w rodzinach jest bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
iprowadzenia gospodarstwa domowego.
Dotyczy to W Większościrodzin niepełnych
ale
równiez rodzin wielodzietnych. Ta pzyczyna jvstunłcJi,
mimo iż nie jest dominująca Wśród
klientóW naszego ośrodka,jest zjawisiiem,
rtóre iraktowane jest pzez pracownikóW
socjalnych ze szczególną uwagą Naszym założeniem
jest aby *rpi"..J..oiĘ'' t"Li
sposób, aby pzywróció jej prawidłowe funkcjonowanie
i ograniczyó Występowanie sytuacji,
kiedy dziecko musi opuścić-własną rodzię.
W sytuacji kiedy dziecko trafi do pieczy
zastępczej konieczne jest dążenie do stworzenia
odiowiednich warunków ..o.'op oi,""L"
w rodzinie naturalnej i jego powrót do
domu'
Ponizej pzedstawiono dane dotyczące osób
otzymujących inne Świadczenia socjalne
z systemu zabezpieczenia społecznego. Są
to zasiłki rodzinne na dzieci
t' pooii"ń. n"
liczbę dzieci w rodzinach)' Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe
a takze stypendia socjalne dla uczniów'

W

t
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Tabela nr 4

Wyszczególnienie
Liczba osób otŻymujących świadczenia
rodzinne
Liczba osób otrzymujących zasiłki rodzinne
w

tym: na

1 dziecko

na 2 dzieci

2013
1 041

637

)47
230

na 3 dzieci

70

na4 iWięcej dzieci

40

Liczba osÓb otrzymujących świadczenia z
f unduszu alimentacyjnego
Liczba osób otrz ymujących dodatki
mieszkaniowe
Stypendia socjalne dla uczniów

362
EEJ

448

źrÓdło: dane Miejskiego ośrodkaPomocy Społecznej w Sierpcu

System pieczy zastępczej organizuje powiat. Piecza zastępcza jest sprawowana
wformie rodzinnej lub instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej rodzinnej są: rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka. lnstytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana
w formie: placówki opiekuńczo-Wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej, interwencyjnego ośrodkapreadopcyjnego.
obecnie W pieczy zastępczej umieszczonych jest 45 dzieci z terenu miasta Sierpca'

Stanowi to 1 ,5% wszystkich dzieci zamieszkujących W sierpcu.
W naszym mieściefunkcjonuje:
5 rodzln zastępczych niezawodowych, w których pzebywa 2 dzieci z miasta i 3 dzieci
nie będących naszymi mieszkańcami;

.
.

29 rodzin zastępczych spokrewnionych' w których przebywa 34 dzieci z

miasta

spoza miasta.
W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów umieszczono 2 sierpeckich dzieci
w rodzinach spokrewnionych oraz2 dzieci w nlezawodowych.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 5 dzieci, W tym 4 W Domu
Dzieci w szczutowie i 1 poza terenem powiatu. PoWyżSze dane zostały udostępnione pzez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
i 1 dziecko

2.2. Posiadane zasoby
Na terenie Miasta pomoc w zakresie wspierania funkcji rodziny świadczy szereg instytucji

i podmiotów. Podejmują one różnorodne i bezpośrednie działanja na rzecz rodzin, które
przeŻywają trudności W Wypełnianiu funkcji opiekuńczo-Wychowawczych:
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1. Miejski ośrodekPomocy społecznej w sierpcu ul' Świętokzyska 12

-

organizowanie Wspierania rodziny' szeroko pojęta praca socjalna iWsparcie, punkt
konsultacyjny (bezpłatne porady prawnika, psychologa' pedagoga), także dla ofiar
pŻemocy W rodzinie (Warsztaty edukacyjne, grupa Wsparcia) , zajęcia świetlicowe dla
dzieci młodzieżyw wieku szkolnym w ramach Środowiskowego ogniska
Wychowawczego, pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
Zespół lnterdyscyplinarny w Sierpcu ul' Świętokrzyska 12 (siedziba MoPS-u) _
koordynowanie procedury Niebieska Kańa' podejmowanie działań wobec osób
stosujących przemoc, pomoc osobom doznającym przemocy;
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów A|koholowych ul. Piastowska 11a
(siedziba Uzędu Miejskiego W sierpcu) - m'in. podejmowanie działań zmierzających
do podjęcia leczenia przez osoby uzaleŹnione, organizacja wypoczynku dla dzieci
z rodzin zagloŻonych uzależnieniami;

i

2.
3.

4. Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu ul' Świętokzyska 2a

-

organizowanie i koordynowanie systemu pieczy zastępczej' bezpłatne porady
prawnika ipsychologa' programy korekcyjno_edukacyjne dIa SprawcóW przemocy;
5. sąd Rejonowy w sierpcu Wydział Rodzinny i Nieletnich - orzecznictwo
w sprawach rodzinnych, nadzór nad Sytuacją rodzin dysfunkcyjnych m.in'
z prob|emem uzaleŹnienia i przemocy;

6. Zespół Kuratorskiej SłużbySądowej w Sierpcu - prowadzenie nadzoru
kuratorskiego W rodzinach niewłaściwiewykonujących funkcje opiekuńczo_
Wychowawcze' także Wobec osób stosujących pzemoc domową oraz sądownie
zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego;
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu - specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne i pedagogiczne, praca diagnostyczno-pedagogiczna;
8. Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta ,,Przystań'' ul' Świętokrzyska 12
(siedziba MOPS-u)
grupa AA (Anonimowi Alkoholicy), Grupa At.-Anon dla
współuzależnionych kobiet, KIub Abstynenta;
9. Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu ul. Narutowicza 7 - prowadzenie interuencji
domowych, także W zakresie pŻemocy domowej' załoŻenie Niebieskiej Kańy'
Ponadto we wszystkich szkołach prowadzonych przez samorząd gminy udzielana jest
pomoc dzieciom i ich rodzicom, opiekunom (pedagog, psycholog).

-

_

Ill

Cele główne i szczegółowe Programu

Rodzinie pneŻywającej irudności w wypełnianiu funkcjl opiekuńczo-wychowawczych
burmistrz zapewnia Wsparcie, które polega w szczególności na:
'l) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli ifunkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętnościopiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomośclw zakresie p|anowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dązeniu do reintegracji rodziny.
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Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
pracy z rodziną;
pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
W związku z tak okreś|onymi zadaniami przyjęto następujące ce|e główne i Szczegółowe:

Gel główny:

Wspieranie rodzin przeżywających trudnośGiw wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej
prawidłowemu fu nkcjonowan iu.

Cele szczegółowe:

1. Wzmacnianie funkcjonowania rodziny
odpowiednich dla rozwoj u dziecka.

i

stwarzanie warunków

Działania: praca Socjalna, udzielanie pomocy finansowej, zeczowej' usługowej (m.in.
dożywianie dzieci w szkołach, pzedszkolach, organizacja lub Współfinansowanie

wypoczynku' Wyposażenie w ańykuły i podręczniki Szkolne, stypendia szkolne)' zapewnienie
wsparcia asystenta rodziny rodzinom pzeżywĄącym trudnoścl opiekuńczo_wychowawcze'
rozwijanie działalnościoŚrodków wsparcia dziennego oraz świet|ic szkolnych' udzielanie
pomocy prawnej, psychologicznej' pedagoglcznej mieszkańcom i popularyzacja tych form
pomocy' motywowanie do podjęcia leczenia, realizaąa zadań z zakresu pzeciwdziałania
przemocy w rodzinie, organizowanie i promowanie różnych form integracji rodzin, wspieranie
i propagowanie środowiskowych form wsparcia rodziny i wychowania dzieci (wychowawcza
roIa klubów, organizacji, kół zainteresowań)' motywowanie rodzin do korzystania ze
specjalistycznego wsparcia dla rodziców w ce|u podnlesienia umiejętności opiekuńczo wychowawczych (np. trening rodzicieIski, umiejętnoŚci społecznych).
Wskaźniki: Iiczba rodzin objętych pomocą MoPS w sierpcu, liczba rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny, liczba dzieci korzystających z ośrodków wsparcia dziennego'
poradnictwa specjalistycznego' liczba zorganizowanych
liczba osób kozystających
spotkań, imprez integrujących rodziny' liczba osób, które skozystały ze specjalistycznego
Wsparcia dIa rodziców'

z

2. Monitorowanie problemów oraz potrzeb rodzin.
Działania: sporządzanie rocznego Sprawozdania z realizaĄi Programu, analiza danych
statystycznych, monitorowanie rodzin z problemem uzależnień, przemocy w rodzinie,
współfinansowanie pobytu dziecka W rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka'
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regiona|nej placówce opiekuńczo_terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodkupreadopcyjnym'

Wskaźniki: liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, liczba dzieci powracających
do rodziny, liczba Niebieskich Kań, liczba zakończonych procedur NK' liczba rodzin
z problemem uzależnienia' liczba spraw skierowanych do MKRPA, wysokośó środków
finansowych przeznaczonych na pobyt dziecka w pieczy zastępczej
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3. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służbi instytucji
zajmujących

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Działania: organizowanie lub uczestnictwo w interdyscyp|inarnych szko]eniach z zakresu
wspierania rodziny, pŻeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzaleŻnień w celu podniesienia
umiejętności pracy z klientem dla grup zawodowych, przedstawicieli miejskich służb,
instytucji (m.in. dla pracowników Socjalnych i asystentóW rodziny).
Wskaźniki: Iiczba osób objętych szkoIeniami.

lV Adresaci Programu
Adresatami Programu są rodziny zamieszkałe na terenie Miasta Sierpca, pŻeżywąące
trudnoŚci w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczylh, zagroŻone umieszczeniem
dzieci w pieczy zastępczej lub' ktÓrym została odebrana lub ograniczona Władza rodzicielska
popzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Program skierowany jest róWnież do
pzedstawicieli instytucji oraz służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny'

V

Realizatorzy i Pańnerzy Programu

Skuteczna pomoc d|a rodziny przeżywająCą trudnoŚci

W

opiekowaniu się

iwychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich moŻe byÓ osiągnięta
pzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.
obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudnoŚci w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, jednostki samoządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej
realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym' sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oŚwiatowymi' podmiotami leczniczymi,
takŻe
kościołamii związkami wyznaniowymi oraz organizaĄami społecznymi'
Głównymi realizatorami niniejszego Programu są: Miejski ośrodek Pomocy Społecznej
w Sierpcu, Urząd Miejski W Sierpcu (Właściwewydziały komórki), Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół lnterdyscyplinarny w Sierpcu, StraŻ
Miejska' miejskie szkoły podstawowe igimnazja|ne, przedszkola' Miejski ośrodek Spońu
i Rekreacji, Zarządy osiedli.
Pańnerami w rea|izacji Programu powinny byc: Komenda Powiatowa Policji w sierpcu,
a także Sąd Rejonowy W Płocku oddział Zamiejscowy w Sierpcu, Prokuratura Rejonowa
w Sierpcu, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczno-Pedagog iczna,
p|acóWki służby zdrowia, organizacje pozarządowe' kościół,związki wyznaniowe' media'

a

i

Vl

Monitoring Programu

Miejski ośrodekPomocy Społecznej w Sierpcu każdego roku pzedstawi Burmistzowi
Miasta sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu. Burmistz w terminie do 31 marca
kaŻdego roku pŻedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizaĄi zadań z zakresu
wspierania rodziny oraz przedstawi potrzeby związane z realizaąą zadań. Monitoring
Programu będzie polegał na corocznym zbieraniu analizowaniu danych z zakresu
wspierania rodziny.
t7
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Finansowanie

Głównym Źródłem finansowania zadań z zakresu wspierania rodziny będą środki
budżetu Miasta, dotacje z budŹetu państwa, programy rządowe, fundusze zewnętrzne
(m.in. projekĘ unijne itp.).

PRZEWoDNlczĄcY
RADY MIFJSKIEJ
Maręk
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