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WPROWADZENIE

I.

Do zadań własnych gminy określonych w art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny

systemie pieczy zastępczej należy:

i

i. opracowanie realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
i

2. Marzenie możliwosci podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3. Marzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia

dziennego przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

przez
3, zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia

o”

.

.
A0
,

i

pomocy asystenta rodziny

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
organizowanie szkoleń tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dZIeci;
finansowanie:
i

podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
a' .kosztów związanych z udzielaniem
pomocy, o której mowa w art. 29 ust, 2,
ponoszonych przez rodziny wspierające;
:»

.

5.

wspólfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczkoychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo—terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich wlasciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust.
7. prowadzenie

monitoringu

lub przeżywającej

trudności

sytuacji
w

dziecka

wypelnianiu

z

3;

rodziny

funkcji

zagrożonej

kryzysem

opiekuńczo-wychowawczej,

zamieszkalego na terenie gminy.
Rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na ktorej opiera
się spoteczeństwo. Stanowi podstawową formę opieki nad dzieckiem od jego urodzenia
az do uzyskania przez nie samodzielności. Od najdawniejszych czasów rodzina pelni
podstawowe funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec dziecka. W rodzinie dziecko
zdobywa swoje pienste doświadczenia spoleczne, uczy się określonych zachowań, norm
postępowania, poznaje różnorodne formy, wzorce nakazy. Rozwija swoją indywidualność,
osobowość psychike. Rodzice są pierwszymi opiekunami wychowawcami, ponoszącymi
odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb dziecka. Rodzina, niezaspakajająca
i

i

i

3

niezbędnych psychicznych

i

społecznych potrzeb swoich członków oraz niepotratiąca

rozwiązywać wlasnych problemów nazywana jest rodziną dysfunkcyjną.
Towarzyszą jej zaburzenia w sferze emocjonalnej. Problemy występujące w rodzinach
pomyślnie

są często zróżnicowane

i

wymagają podejmowania interdyscyplinarnych rozwiązań.

Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski
poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradnosć życiową członków
rodziny, brak stabilizacji zawodowej

i

materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców

izaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm jednego
lub obcjga rodziców, karalność sądową
przejawy psychopatii, maltretowanie
się nad dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie
współwystępUJą ze sobą. Aby pomoc dla rodzrny przeżywającej trudności w opiekowaniu
się wychowywaniu dzieci oraz ochronie dzieci była skuteczna niezbędna jest współpraca
oraz znęcanie
i

wszystkich osób, instytucji organizacji pracujących z dziećmi rodzicami.
i

i

Miejski

Program Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021 jest kontynuacją

poprzedniego Programu. Stanowi swoistą koncepcje zintegrowanych

zaplanowanych
wytycznych w podejmowanych działaniach w odniesieniu do mieszkańców miasta Będzina
i

potrzebujących wsparcia w sytuacji knyzysu w rodzrnie. Ze względu na fakt, iż problemy
pojawiające się w rodzinie bardzo często wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań,
istotne jest, aby wprowadzone działania miały kompleksowy charakter były skierowane
i

na konieczność rozwiązywania problemów w sposób trafny

i

pełny. Ponadto organizując

różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny, na|eży doceniać konsekwentnie realizować
i

zasadę podstawowej
Tym samym zamiast

roli

opiekuńczej

i

zastępować rodzinę

wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka.
w pełnieniu funkcji opiekuńczo—wychowawczej

wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidlowe działanie.
nalezy ją wspierać
Zatem podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny na etapie, kiedy
pojawiają się problemy. Pomoc powinna mieć na celu podtrzymanie umiejetnosci
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
pełnieniu ról społecznych poprzez
i

i

wzmocnienie zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, poprawę jakości
życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych Pozostawienie rodzin bez fachowego dla nich
wsparcia pomocy specjalistycznej może spowodować wzrost zjawiska ich degradacji
skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami. Ważne jest by pomoc specjalistyczna
i

i

mogła być dla rodzin ubogich bezpłatna

Prowadzenie prońlaktyćznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą

najbardziej optymalną skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną, w przypadku
gdy zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastepczej, ma na celu
jak najszybszy powrot dziecka do rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej
i

rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż służą

obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej
pieczy zastępczej.
II.

FORMY WSPIERANIA

RODZINY ŚWIADCZONE

PRZEZ

OŚRODEK

MIEJSKI

POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
Działając na podstawie Zarządzenia Nr 00504022011 Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 30 grudnia 2011 roku do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny

i

systemie pieczy zastępczej został wyznaczony Miejski Ośrodek Pomocy

Spolecznej w Będzinie.
Pracownicy socjalni
asystenci rodzin Działu Poradnictwa Specjalistycznego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie, zapobiegając powstawaniu sytuacji
kryzysowych oraz rozwiązywania już istniejących, systematycznie monitorują rodziny
i

zagrożone kryzysem. Rodziny dysfunkcyjne objęte są pomocą w formie szeroko
rozumianej pracy socjalnej. Konsultanci
asystenci rodzin Działu Poradnictwa
Specjalistycznego na co dżień pracują z rodzinami przeżywającymi trudnosci
i

wwypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych, w

miejscu

ich

zamieszkania.

Wspieranie rodziny prowadzone jest przy aktywnym jej udziale, uwzględniając potencjal
własny rodzmy oraz zasoby środowiska, z którym asystenci stale współpracują.

Asystenci rodziny
asystenturą

Liczba dzreci w rodzinach
objętych asystenturą

wzmocnieniu

roli

podejmowane
i

2016 rok

2017 rok
'

Liczba rodzin objętych

Działania

2015 rok

przez

95

96

77

198

201

170

asystentów

służą

dalszej

w

funkcji rodziny. zapobiegają marginalizacji

i

*

perspektywie

umożliwiają integrację

społeczną. Podczas swojej pracy asystenci rodzin:

,

udzielają rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
5

wtym motywują do uczestniczenia w zajęciach warsztatowych ukierunkowanych
na podniesienie kompetencji rodzicielskich;

,

udzielają rodzinom pomocy z zdobywaniu umiejętności prawidlowego prowadzenia
gospodarstwa domowego, w tym pomagają w planowaniu wydatków
budżetem domowym, przeprowadzją treningi kulinarne;

zarządzaniu

i

*

towarzyszą rodzinom podczas zalatwiania spraw urzędowych
różnorakie pisma urzędowe;

*

motywują członków rodzin do ponoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielają

*

pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu utrzymywaniu pracy zarobkowej,
motywują do podjęcia kontynuacji leczenia w poradniach lekarskich,

A

motywują

i

pomagają redagować

i

i

do

rozpoczęcia

|ub

kontynuacji

terapii

(psychologicznej, rodzinnej,

uzależnienia od alkoholu, wspóluzależnienia).
Osoby

i

rodziny objęte wsparciem Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Będzinie wskazują wiele przyczyn świadczących o potrzebie skorzystania z pomocy.

Brak stalej pracy, a co za tym idzie regularnego źródła dochodu wielokrotnie staje

samodzielne

funkcjonowanie w środowisku,
W poniższej tabeli zawarte są dane dotyczące liczby osób rodzin objętych wsparciem
srę czynnikiem

uniemożliwrającym

i

rzeczowym oraz liczby dzieci objetych dożyWIaniem w placówkach
oświatowych na przelomie trzech lat.

finansowym

i

2015 rok

"

'

"***

Liczba osób/rodzin objętych wsparciem
finansowym rzeczowym wraz z pracą

w2
-

1

-1

Liczba dziecr objętych dożywianiem
placówkach ośwratowych

jW

*

049 rodzinach,

i

socjalną

"

4 270 osób

w tym:
476 kobiet,
262 dzieci
758
i

2016 rok

2017 rok

3 273 osób
w 1 544 rodzinach,
w tym:
- 1 115 kobiet,
›1 002 dzieci

4 825 osób

w 2 485 rodzmach,
w tym:
~ 2 237 kobiet,
432 dzieci

647

533

W ramach

—1

ustawy o pomocy społecznej w ostatnim okresie najczęściej
przyznawana byla pomoc z tytulu ubóstwa, bezrobocia oraz bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości osób
~

i

rodzin z podzialem na poszczególne powody trudnej sytuacji życiowej.

,

l,
i;

,i
i

POWÓD T-RUDNEJ SYTUACJI
ZYCIOWEJ

bezfdmŚć

wyc

2015 rok

W

SĘTGWEC" gp'e'ŚUńczo'
owawczyc ' prowa zenia

935 osób
z 750 rodzm

gospodarstwa domowego

wrelodzretnosc
b 92m b

969 osób
z 222 rodzin

800 osób
ze 117 rodzin

599 osób
ze 129 rodzin

578 0559

573 osoby
ze 110 rodzin

z 85 rodzin

2 409 osób
1 001 rodzin

z 793 rodzm

,

Z

z 110 rodzin
2

0”
i

z

'

1

2

.
”bow”

z

:

1

7777

1

668 osób

077 rodzin

z

880 osób

281 rodzin

2

z

1

449 dodo

845 osób

1

572 osób
235 rodzm

2 145

osób

z1 058 rodzin

1 376 osób
z 750 rodzin

1 465 osób
z 803 rodzin

1 272 osoby
z 741 rodzin

"lepemwawnośc

1 182 osób
z 617 rodzin

1 190 osób
z 653 rodzin

999 osób
z 579 rodzin

przemoc W mdm'e

94 osób
z 35 rodzm

z 27 rodzrn

372 osoby
'z 218 rodzrn

z 243 rodzin

378 osób

305 osob
z 214 rodzm

12 osób
z 8 r dzin

14 osób
z 4 rodzm

dlugo'ma'a '”b

”Z” Choroba

.

.

alkoholizm

11

Ś

,narkomama
›

77

081 osob
z 467 rodzin

1

,

po t rze b a oc h rony macierzyh s W a

.'

2017 rok

514 osób
612 rodzin

1

'

"

2016 rok

osób

z 6 rodzin

68 osób

:

98 osób
z 33 rodzm

i

Dzrał Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej
w Będzinie realizuje swoje zadania w zakresie pracy na rzecz rodZIn dysfunkcyjnych

poprzez:
1. Poradnictwo
2.

specjalistyczne,

w

szczególności

psychologiczne,

terapeutyczne, socjalne.
Prowadzenie konsultacji indywidualnych,

pedagogiczne,

elementów terapii rodzinnej
grupowej,
w szczególnych sytuacjach prowadzenie także mediacji rodzinnych.
3. Rzecznictwo, czyli dzialania majace na celu reprezentowanie interesów klientów
i

w różnych instytucjach.

4. Współpraca z instytucjami
tj.

dzialajacymi na rzecz osób potrzebujących pomocy
placówkami oświatowymi, Policją, Strażą Miejską, Sądem, placówkami slużby

zdrowia.
W Dziale Poradnictwa Specjalistycznego wsparcia udzielają miedzy innymi: konsultant
ds. osób psychicznie chorych, lekarz psychiatra, psycholog, konsultant ds. rodzin,

konsultant ds. uzależnień osób wspóluzależnionych, asystenci rodziny.
i

Dział Poradnictwa Specjalistycznego prowadzi następujące formy wsparcia:
A

grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu skierowana
do wszystkich osób uzaleznionych od alkoholu,

ktorzy decydują się utrzymywać

abstynencję. Jest formą wspomagającą proces zdrowienia. Celem grupy jest edukacja
na temat choroby oraz sposobów form leczenia uzależnienia od alkoholu;
i

-

zajęcia warsztatowe „Być rodzicem” skierowane do rodziców objętych asystenturą
rodziny, gdzie poruszane

są tematy związane z wychowaniem dziecka. Udział

w zajęciach daje możliwość przyjrzenia się sobie w roli rodzica, podniesienia poczucia

kompetencji wychowawczych oraz stwarza możliwość wymiany doświadczeń między
uczestnikami grupy;

, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci z rodzin objętych asystenturą

rodziny.

Przeciwdzialając sytuacjom kryzysowym w rodzinie prowadzone są dzialania
na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Klub Integracji
Spolecznej, dzialający w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Będzinie, udziela
pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu podtrzymywaniu
umiejętności uczestnictwa w życiu spoiecznosci lokalnej, w powrocie do pełnienia ról
i

spolecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy,
Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mogą korzystać ze wsparcia w postaci:
—
_ warsztatów grupowych z psychologiem
w ramach ofert zajęć znajdują
się warsztaty o zróżnicowanej tematyce psychologicznej. Wsród zajęc grupowych
szczegolną uwagę zwraca się na kwestie przydatne restytucji spoleczno-zawodowej
uczestników. Z tego też powadu w kanonie poruszanych tematów znajdują się: grupa
wsparcia z edukacją zdrowotną profilaktyka uzależnień, samoocena, radzenie sobie
ze stresem a także asertywność;

, warsztatów grupowych

z doradztwa zawodowego

uczestnicy ksztaltują swoje
kompetencje zawodowe, zdobywają umiejetności pozwalające na zdobycie zatrudnienia
—

oraz umiejętności prawidlowego zarządzania wlasnym czasem, Dzięki warsztatom
uczestnicy nabywają wiedzę dotyczącą ich predyspozycji, która jest niezbędna

wprocesie poszukiwania pracy, a

w dalszej perspektywie jej utrzymania. Poznanie

wlasnych predyspozycji zainteresowań stanowi podstwę do rozwoju osobistego
iwzrostu kompetencji zarówno społecznych jak
zawodowych, niezbędnych
i

i

do sprawnego poruszania się na rynku pracy;
*

warsztatów integracyjnych

—

mających na celu reintegrację społeczną uczestników

w postaci budowania lokalnej sieci wsparcia, wspólpracy
8

i

zaangażowania. Uczestnicy

integrują

omawiaja

się,

swoje

problemy,

uczą

się

współpracy

w

grupie

oraz organizowania planowania wszelakich przedsięwzięć. Rolą zajęć integracyjnych
jest również powrót aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, które ma bezpośredni
i

i

wpływ
i

na

poczucie

własnej

wartości,

kompetencje

otwartość

społeczne,

komunikatywność;

konsultacji indywidualnych — realizowanych w ramach potrzeb zgłaszanych zarówno
przez uczestników Klubu Integracji Społecznej jak mieszkańców Miasta Będzina.
Osoby dotknięte problemem bezrobocia, problemami natury psychologicznej mogą
i

skorzystać z indywidualnych porad specjalistów,

prac społecznie użytecznych — realizowanych dla osób posiadających

profil pomocy

II

zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pramocji zatrudnienia instytuqach
rynku pracy. Prace wykonywane są w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Z uwagi
i

na miejsce wykonywania prac ich realizacja odbywa się w różne dni co powoduje.

że uczestnicy uczą się samorealizacji planowania harmonogranu zajęc Klubu integracji
Spolecznej z harmonogramem wykonywanych prac.
i

.

.

ZASOBY INSTYTUCJONALNE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE WSPIERANIA
RODZINY NA TERENIE MIASTA BĘDZINA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,

2. Miejska Świetlica Środowiskowa w Będzinie,
3. Placówki oświatowe, w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe

,

i

gimnazjalne

dzialajace na terenie Będzina,
Ośrodek Kultury w Będzinie,

5. Ośrodek Sportu Rekreacji w Będzinie,
i

,

Miejski Zespół lnterdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Będzinie,

7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie,
8.

Straż Miejska w Będzinie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,
10.0środek Wspierania Dziecka Rodziny w Będzinie,
”Powiatowa Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna w Będzinie,
12.Komenda Powiatowa Policji w Będzinie,

9.

i

13.Sąd Rejonowy w Będzinie,

14.Prokuratura Rejonowa w Będzinie
CELE | ZADANIA PROGRAMU

IV.

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
poprzez prowadzenie działań tworzenie warunków sprzyjających im prawidłowemu
i

funkcjonowaniu,

Cele szczegółowe:
1.

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, wymagających intemencji oraz
rozwiązywaniejuż istniejących:

*

systematyczne

monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników

socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli instytucji
współpracujących z rodziną,
- kształtowanie u rodziców właściwych postaw wychowawczych zgodnych z normami
wartościami społecznymi,
i

,

profilaktyka poprzez edukację oraz wczesna interwencja w rodzinach zagrożonych

uzależnieniami,
*

dostęp do bezpłatnych porad prawnych

i

wsparcia psychologicznego osobom

rodzxnom pozostającym w sytuacji kryzysowej zwnązanej z występowaniem przemocy
w rodzinie, uzależnieniem od alkoholu innych substancji psychoaktywnych,
i

i

*

zapewnienie bezpłatnych konsultacji osobom
od alkoholu

i

i

rodzinom w zakresie uzależnienia

innych substancji psychoaktywnych,

informatorów
- rozpowszechnianie informacji teleadresowych w formie ulotek
rodzinom
o istytucjach z terenu miasta Będzina świadczących pomoc osobom
i

i

będącym w kryzysie,
*

organizowanie konferencji, narad, szkoleń oraz spotkań edukacyjnych informacyjnych,
służących doskonaleniu systemu wspolpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami
i

działającycmi na rzecz rodziny,
*

doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny,
kuratorów, pracowników oświaty służb porządkowych poprzez udział w warsztatach
szkoleniach.
i

i

.

Zapewnienie rodzinom stabilizacji poczucia bezpieczeństwa socjalnego:
i

objęcie dożywianiem wymagających tego dzieci,
placówek oświatowych na terenie miasta Będzina,

do żłobków

uczęszczających

i

objęcie dożywianiem dzieci w ramach prowadzonych grup socjoterapeutycznych
Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie,
i

świadczenie pomocy w formie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa
W zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
udzielenie pomocy finansowej rzeczowej rodzinom z powodu ubóstwa,
i

zapewnienie rodzinie wsparcia pomocy asystenta,
monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez dofinansowanie uslug szkolnych
pielęgniarek higienistek,
i

i

udzielenie rodzrnom pomocy w zdobyciu nowych kwałihkacji zawodowych oraz
w znalezieniu pracy,
prowadzenie dzrałań
bez zatrudnienia.

.Zapobieganie

na

rzecz

niedostosowaniu

osób

zawodowej

aktywizacji

społecznemu

dzieci

pozostających

młodzieży

i

oraz

minimalizowanie ich występowania.
monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych uczestnictwa w pozalekcyjnych
zajęciach socjoterapeutycznych, prowadzonych na terenie szkół oraz w śW|etłicach
socjoterapeutycznych,
iniqowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania rodziny
w wychowaniu dzieci poprzez dbałość o dobre zaplecze edukacyjne sportowe,
współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz wspierania promowania iniqatyw
propagowanie

i

i

i

lokalnych w zakresie wspierania rodziny dziecka,
i

.

Wyrównywanie szans rozwojowych
organizowanie pomocy Stypendialnej
ubóstwem,

i

edukacyjnych dzieci młodzieży:
i

dzieciom

i

młodzieży z rodzin dotkniętych

udzielanie uczniom wsparcia pedagogicznego,
organizowanie dla uczniów z trudnościami dodatkowych zajęć dydaktyczno
wychowawczych,

—

organizowanie dzieciom posiadającym opinię z Powiatowej Poradni Psychologiczno

—

Pedagogicznej wczesnego wspomagania rozwoju,
dotacje do niepublicznych placówek przedszkolnych,
szkolenia personelu żłobków, przedszkoli
profilaktycznych, terapeutycznych
u

których zauważono

i

szkół w zakresie realizacji działań

i

interwencyjnych w odniesieniu do dzieci

nieprawidłowości

ich rodzin,

i

funkcjonowaniu lub realizacji funkcji

w

rodzicielskich,
informacji

na

temat

prawnych aspektów odpowiedzialności
ireagowania na sytuację, w których dziecko jest zagrożone przemocą, brakiem
należytej opieki lub jeśli występuje brak nadzoru nad jego prawidłowym rozwojem
upowszechnianie

ze strony prawnych opiekunów.
.

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom
kryzysowym:
koordynacja działań bieżąca współpraca instytucji podejmujących wszechstronne
działania na rzecz dzieci młodzieży,
i

i

edukacja służb społecznych w zakresie wykorzystania metod pracy interdyscyplinarnej
w rozwiązywaniu problemów dziecka rodziny,
i

dobór działań naprawczych na rzecz dziecka

i

rodziny w oparciu o działania

interdyscyplinarne.

.

Zmiana postaw społecznych poprzez promowanie wartości rodziny:
udział w kampaniach społecznych promujących umacnianie wartosci rodziny,

organizowanie różnorodnych form integracji rodzin poprzez organizację festynów
i

imprez kulturalno

—

rekreacyjnych,

organizowanie lokalnych akcji służących wzmocnieniu rodzrny wrelopokoleniowej,

.

.

.

.

ADRESACI PROGRAMU
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -— wychowawczej.
Dzieci młodzież którym rodzina nie zapewnia nie sprawuje należytej opieki.
i

i

Przedstawiciele instytucji oraz służb powołanych na rzecz pomocy dzieciom rodzinom.
i

VI.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Polepszenie sytuacji dziecka rodziny.
2. Wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodziny.
3 Ograniczenie Zjawiska niedostosowania Spolecznego
1.

i

4. Zmiana postaw spolecznych.
5

Zminimalizowanie negatywnych zachowań rodziców

6. Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny
VII.

i

dziecka

MONITORING EWALUACJA
I

Realizacja poszczególnych celów ich skuteczność podlegać będzie corocznej
analizie sporządzanej w oparciu o informacje otrzymywane od realizatorów Programu
Na podstawie powyższych danych w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedłożone
zostanie RadZie Miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
i

rodziny oraz przedstaWione potrzeby ZWiązane z realizacją zadań.
VIlI. ZAKONCZENIE

Realizacja celów

i

zadań założonych

w Miejskim Programie Wspierania Rodziny

na lata 2019-2021 będzie możliwa dzięki wszechstronnemu

spojrzeniu na rodzinę
przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji oraz podejmowaniu dzialan przy
scislej wspólpracy wszelkich instytucji oraz organizacji powolanych
zobowiązanych
i

do pomocy rodzinom z terenu miasta Będzina.

Program zaklada tworzenie korzystnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania
rodzin oraz poprawy jakości ich życia. Dzięki odpowiedniemu wsparCiu
stworzeniu
i

mozliwości

samodzielnego

zmierzenia

się

ze

swoimi

problemami,

rodziny

przy wykorzystaniu wlasnego potencjalu mają szansę na wyjście z sytuacji kryzysowych,
w jakich się znalzly.

