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WSTĘP
Rodzina uważana jest za naturalną i podstawową komórką społeczną. Jest miejscem,
w którym dziecko doświadcza swoich pierwszych kontaktów z otoczeniem, poznaje wartości
społeczne. Jest to pierwsze środowisko wychowawcze, wpływa ono na osobowość człowieka,
na jego rozwój i dalsze życie.
Rodzina pełni wiele funkcji, które mają na celu zaspokojenie potrzeb jej członków.
W rodzinie przebiega proces socjalizacji dzieci, tu kształtuje się ich tożsamość. Przekazywana
jest wiedza o otaczającym świecie, o obowiązujących normach i zasadach.
Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. To na nich wzorują się mali
członkowie rodziny.
Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża szereg czynników wśród, których na
pierwszy plan wysuwają się zjawiska patologiczne. To one czynią rodzinę dysfunkcyjną, czyli
taką, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom wobec dzieci i pozostałych członków
rodziny. Dokonująca się w Polsce transformacja stała się przyczyną wielu procesów
destrukcyjnych zagrażających całemu społeczeństwu ale przede wszystkim rodzinie.
Systematycznie wzrasta ilość rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo.
Problemy dotykające współczesną rodzinę to bezrobocie, alkoholizm i ubóstwo, wzrost
agresji i tak wszechobecna przemoc wśród dzieci i młodzieży. Te wymienione nie zamykają
szerokiego katalogu. Podstawą do rozwiązania problemów społecznych dotykających rodzinę
jest jej wsparcie w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz w wypełnianiu ról
społecznych .W przypadku rodzin prawidłowo funkcjonujących, w których nie dochodzi do
kryzysów istotną kwestią jest wspieranie jej w prawidłowym funkcjonowaniu i prowadzenie
działań osłonowych, profilaktycznych.
Niniejszy Program został opracowany zgodnie z treścią artykułu 17 ust. 1 pkt 13 ustawy
o pomocy społecznej. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radziejowie.
Celem programu jest budowa lokalnego systemu wsparcia nad rodziną i dzieckiem,
a w szczególności poprawa sytuacji rodzin, zapobieganie patologiom wśród dzieci i dorosłych
członków rodziny.
I . KIERUNKI DZIAŁAŃ
1. Wsparcie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu,
2. Wspieranie rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb,
3. Działania profilaktyczno- diagnostyczne,
4. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.
II. CELE
- Poprawa jakości życia rodzin,
- Przeciwdziałanie patologiom w rodzinie,
- Wyrównywanie deficytów edukacyjnych, zdrowotnych, materialnych rodzin i dzieci,

- Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą , zaniedbaniem, uzależnieniami.
III. DZIAŁANIA I SPOSÓB REALIZACJI:
- diagnozowanie środowiska rodzinnego pod kątem występowania niebezpiecznych
czynników,
- promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka – rozpowszechnianie ulotek,
publikacji,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
skierowanej do dzieci i młodzieży ( nikotyna , alkohol, narkotyki) – spektakle teatralne,
widowiska, koncerty,
- działalność profilaktyczna i edukacyjna dotycząca różnych form przemocy,
- wspieranie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością , długotrwałą chorobą – realizacja usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wspieranie rodzin patologicznych i zagrożonych wykluczeniem w pełnieniu funkcji
opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci –kierowanie dzieci z tych rodzin do
funkcjonujących dwóch świetlic środowiskowych , współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną,
- wspieranie rodzin w której występuje problem alkoholowy – współpraca z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapewnienie dostępności do pomocy
terapeutycznej,
- pomoc osobom dorosłym oraz dzieciom doznającym przemocy – działania w ramach
Gminnego Programu ds. Przeciwdziałania Przemocy,
- udzielanie rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej
pomocy finansowej, rzeczowej oraz w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej,
- współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi w sprawach dotyczących rodzin
objętych nadzorem kuratorskim,
- współpraca ze szkołami, pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych i możliwości uzyskania pomocy w nauce,
- współpraca z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami szkolnymi i środowiskowymi,
- zapewnienie potrzebującym dzieciom i młodzieży posiłków w szkole,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i
ustawy o funduszu alimentacyjnym,
IV. PRZEWIDYWANE EFEKTY
- Kreowanie pozytywnego obrazu rodziny,
- Poprawa standardu życia rodzin,
- Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży o przysługujących im prawach i obowiązkach,
- Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy,
- Ograniczenia zjawiska patologii społecznych wśród młodzieży,
- Poprawa bezpieczeństwa rodzin i jej członków,
- Ścisła współpraca partnerów programu mająca na celu szybkie zdiagnozowanie problemów
i ich rozwiązanie .
V. PARTNERZY PROGRAMU:

1. Urząd Gminy w Radziejowie,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Szkoły działające na terenie gminy,
4. Lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowe,
5. Kuratorzy sądowi,
6. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Opracowany program jest dokumentem, który może być weryfikowany i modyfikowany
w niezbędnym zakresie ze względu na zmieniająca się rzeczywistość lub przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

