Załącznik nr 4

Sprawozdanie za 2017 rok
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Gostyń
na lata 2016-2018
Zgodnie z ar. 176 pkt 1 i art. 179 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zmianami) do zadań
własnych gminy należy wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji.
W tym celu Uchwałą nr XII/161/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r. przyjęto
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Gostyń na lata 2016-2018.
Na podstawie pkt. IV. ppkt. 2 Programu monitorowanie i ewaluacja odbywać się będzie poprzez
przedkładanie w terminie do 31 marca każdego roku Burmistrzowi Gostynia sprawozdań z
realizacji programu.
Celem głównym programu jest realizowanie skoordynowanej polityki społecznej na rzecz
wzmacniania rodziny przez jednostki samorządu lokalnego oraz inne podmioty i osoby
specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
W 2017 roku w ramach programu zrealizowano następujące cele szczegółowe:
a) podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny,
b) tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych,
c) inicjowanie różnorodnych działań w środowisku lokalnym na rzecz rodzin,
d) podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
Instytucje tworzące system wsparcia rodziny w gminie Gostyń:
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
- stworzenie ulotki /prezentacji po zlocie asystentów rodziny dla kierownictwa i pracowników
socjalnych tut. MGOPS
- edukacja rodziny biologicznej w zakresie prawidłowego wypełniania roli rodzica:
• wizyty w środowisku rodzin;
• kierowanie rodziców na warsztaty kształtujące kompetencje rodzicielskie;
• kierowanie rodzin na konsultacje psychologiczne i terapeutyczne.
- realizacja programu "Wolontariat na 5+" - zaangażowanie wolontariuszy do pomocy dzieciom,
które potrzebują wsparcia w nauce poprzez odrabanie lekcji lub nadrabianie zaległości
edukacyjnych. Pomoc w nauce skierowana jest do dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów
rodziny. W 2017 roku zostały podpisane porozumienia z 7 wolontariuszami o współpracy
wolontariackiej.
2. Urząd Miejski w Gostyniu:
- udzielanie wsparcia finansowego: stypendia szkolne dla uczniów i studentów;
- Karta Przyjazny Samorząd;
- Karta Dużej Rodziny;
- prowadzenie punktu wsparcia – dyżury specjalistów: psychologa, radcy prawnego, specjalisty ds.
uzależnień;
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: półkolonie letnie i zimowe, kolonie
profilaktyczne dla młodzieży,
- ogłaszanie konkursów na prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
- ogłaszanie otwartych konkursów ofert w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży,

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów w zakresie wspierania rodziny np.
Program Osłonowy w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy.
3. Placówki oświatowe:
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
- konsultacje psychologiczne, pedagogiczne;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia socjoterapeutyczne;
- prowadzenie świetlicy szkolnej.
4. Placówki wsparcia dziennego:
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych;
- konsultacje psychologiczne;
- pomoc wolontariuszy w nauce.
5. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń;
- nadzorowanie pracy grup roboczych w prowadzeniu procedury Niebieskiej Karty,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
- zabezpieczenie dobra małoletnim dzieciom.
6. Komeda Powiatowa Policja w Gostyniu
- współpraca z dzielnicowymi.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu:
- organizowanie poradnictwa specjalistycznego:
logopedycznego, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- terapia pedagogiczna;
- diagnoza trudności szkolnych;
- terapia rodzinna.
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8. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:
- pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy;
- pośrednictwo pracy;
- doradztwo zawodowe oraz usługi i instrumenty rynku pracy (m. in. staże, szkolenia, refundacje
kosztów tworzenia miejsc pracy przez firmę, udzielanie dotacji bezrobotnym na rozpoczęcie
działalności gospodarczej).
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
- warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze;
- grupy wsparcia dla rodziców;
- konsultacje specjalistów.
10. Sąd Rejonowy:
- prowadzenie nadzorów kuratorskich,

- pedagogizacja rodziców.
11. Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Piaskach:
- dyżury specjalistów: pedagog, psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny;
- zajęcia arteterpii dla dzieci i dla mam;
- poradnictwo ambulatoryjne i telefoniczne;
- wsparcie rzeczowe.
12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu
- podpisywanie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych;
- profilaktyka
- indywidualne rozmowy
Zgodnie z art. 175 ust. 5 ustawy do zadań własnych gminy należy: współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej,
regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Gmina Gostyń w 2017 roku współfinansowała pobyt w rodzinie zastępczej dla 11 dzieci oraz dla 4
dzieci w domu dziecka. Koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej w roku 2017 wydatkowano na
łaczną kwotę 94.174,38 zł.
Patrząc globalnie na przekrój społeczny naszej gminy, na pierwszy plan wysuwa się lokalna mapa,
bogatych i unikalnych zasobów ludzkich. Każdy przedstawiciel szerokiej gamy lokalnego
społeczeństwa, nosi w sobie niezastąpiony, twórczy ładunek energii, która uwolniona w sposób
profesjonalny może przysłużyć się konsolidacji różnych grup społecznych, organizacji
pozarządowych i instytucji.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Gostyń na lata 2016-2018, stwarza
niepowtarzalną możliwość dla Gminy Gostyń do zaprezentowania lokalnych osiągnięć
pomocowych. Jest to suma ciężko wypracowanych instytucjonalnych rozwiązań, opartych na
dialogu i komunikacji. Wszytkie powyżej opisane działania są ukierunkowane na człowieka,
obywatela Gminy Gostyń.
Gostyń, dnia 30 marca 2018 roku

