
UCHWALA Nr XXVIII20612013 


RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 17 grudnia 2013 r. 


w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny 


dla Gminy Sochocin w latach 2014 - 2016 


N a podstawie art.18 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorz,!-dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z p6Zn. zm.) oraz art. 176 pkt.l, art . 179 

ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z p6in. zm.) - Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Uchwala si y Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Sochocin w latach 2014 

2016 w brzmieniu stanowi'!-cym zal'!-cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Za1llcznik do Uchwaly Nr XXVIII206/20 13 
Rady Gminy Sochocin 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Sochocin 

w latach 2014 - 2016 



I. Wprowadzenie 

We wsp6lczesnym sWlecie sprawy rodziny, jej zadania oraz rola nabierajq coraz 

wiykszego znaczenia. Rodzina jest pierwszym, najwazniejszym srodowiskiem w zyciu dziecka, 

dlatego tak wazne jest zachowanie poprawnych relacji miydzy jej czlonkami . 

Rodzina, swiadomie jak r6wniez CZysto nieswiadomie, rna wplyw na osobowose dziecka, 

przekazuje mu sw6j system wartosci , tradycje, poglqdy oraz ukierunkowuje jego aktywnose. 

Daje r6wniez dziecku mozliwose poczucia wiyzi tak bardzo waznej dlajego rozwoju. 

Pozytywne wplywy wychowania w rodzinie Sq zwiqzane z wyznawanymi, 

pielygnowanymi w rodzinie wartosciami , pelnionymi w niej rolami oraz wzorcami wzajemnego 

komunikowania siy. Nikt nie jest w stanie zastqpie prawidlowo funkcjonujqcej rodziny 

wychowujqcej dzieci. W sytuacjach kryzysowych, kiedy rodzina boryka siy z r6Znymi 

problemami , zachodzi koniecznose udzielania pomocy, wsparcia zewnytrznego lub interwencji. 

Dlatego polityka panstwa oraz wszelkie dzia!ania instytucji samorz~dowych i organizacji 
pozarzqdowych powinny bye nakierowane na udzielanie jej konkretnej pomocy. 

Problemem wiodqcym, powodujqcym obnizenie poziomu zycia rodzin jest bezrobocie. 

Trudnosci w znalezieniu pracy majq coraz czysciej osoby wyksztakone, absolwenci studi6w 

wyzszych, a nie jak do jej pory osoby niewyksztakone. Dlugotrwale pozostawanie bez pracy 

oznacza dla rodziny nie tylko obnizenie dochod6w, ale pociqga za sobq szereg dalszych 

problem6w: poczucia krzywdy, frustracji a takze izolacji spolecznej, narastajqcq agresjy w zyciu 

rodzinnym i spolecznym oraz wzrost zjawisk spolecznie niepozqdanych takich jak np. 

alkoholizm. Zjawiska te czysto prowadzq do przemocy w rodzinie, jej rozpadu , a tym samym 

wzrostu rodzin niepelnych, sierot spolecznych. 

NajwaZniejsze zr6dlo prawa - Konstytucja RP podkreSlajqca rangy i znaczenie praw 

dziecka, w tym prawa do pieczy zastypczej stanowi, iz w mysl zasady pomocniczosci dziecko 

ma prawo do opieki i pomocy, w tym do pieczy zastypczej. 

Kolejnym, a zarazem nowym, odrybnym dokumentem regulujqcym zasady i formy 

wspierania rodziny przezywajqcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych 

jest obowiqzujqca od 1 stycznia 2012 roku ustawa 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastypczej. Reguluje ona: 

- zasady i fonny sprawowania pleczy zastypczej oraz pomocy w usamodzielnianiu JeJ 

pelnoletnich wychowank6w; 

- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastypczej; 

- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastypczej ; 

- zadania w zakresie postypowania adopcyjnego. 

Uchwalona ustawa stworzyla sp6jny system opieki nad dzieckiem i rodzinq je 

wychowujqcq, jezeli ma ona trudnosci w prawidlowym wypelnianiu swoich funkcji. Dzialania 

podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewniae rodzinie takq pomoc, aby w efekcie 

wyeliminowane zostalo zagrozenie zabrania dziecka z rodziny biologicznej lub zapewniony 



zostal szybki do niej powrot tych dzieci, ktore z uwagi na ich dobro okresowo rnusialy zostac 

urnieszczone w instytucjach opieki zastypczej. Dziecko rna prawo do stabilnego, trwalego 

i rodzinnego srodowiska wychowawczego, uzyskiwaneg6 rniydzy innyrni poprzez pozyskiwanie 

rodzin adopcyjnych dla dzieci pozbawionych opieki rodziny biologicznej i bez perspektyw na 

powrot do tej rodziny. 

Zawarte w obowi,!zuj,!cej od 2012 roku ustawie kierunki rozwi,!zan prawnych zrnierzaj,! do: 

• 	 polozenia g16wnego nacisku na utrzyrnanie dzieci w ich naturalnyrn srodowisku; 

• 	 wzrnocnienie dzialan profilaktycznych oraz doskonalenie metod pracy z rodzin,! oraz 

wprowadzenie roznorodnych form srodowiskowej pornocy rodzinom dysfunkcyjnyrn; 

• 	 dalszego rozwoju placowek wsparcia dziennego; 

• 	 wprowadzenia i wzrnocnienia, w rarnach profilaktyki, dzialan asystentow rodziny; 

• 	 doskonalenia i rozwoju wspolpracy porniydzy przedstawicielarni instytucji, ktore rnaja 

kontakt z dzieckiern i jego rodzin,! w celu poprawy jej sytuacji; 

• 	 promocji tworzenia rodzinnej pieczy zastypczej. 

Glownyrn celern ustawy 0 wspieraniu rodziny I systernie pleczy zastypczej jest 

zapewnienie kazdernu dziecku stabilnego, trwalego i rodzinnego srodowiska wychowawczego. 

Zadania zwi,!zane z organizacj<j. systemu pornocy dziecku i rodzinie przypisane zostaly 

w ustawie wszystkim szczeblorn sarnorz'!du terytorialnego jako zadania wlasne lub zadania 

zlecone z zakresu adrninistracji rz,!dowej. Obowi,!zek wspierania rodziny przezywaj,!cej 

trudnosci sarnorz'!d terytorialny realizuje w szczegolnosci we wspolpracy ze srodowiskiern 

lokalnyrn, s,!darni i ich organarni pornocniczyrni, policj,!, instytucjarni oswiatowyrni, podmiotarni 

leczniczyrni, a takze kosciolarni oraz organizacjarni spolecznyrni. 

CZysc zadaiJ. wlasnych rna charakter obligatoryjny, a CZySC charakter fakultatywny. 

Do zadan wlasnych samorz,!du grniny nalezy: 

1) 	 opracowanie i realizacja 3-letnich grninnych prograrnow wspierania rodziny; 

2) 	 tworzenie rnozliwosci podnoszenia kwalifikacji przez asystentow rodziny; 

3) 	 tworzenie oraz rozwoj systernu opieki nad dzieckiern, w tyrn placowek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodzin<j. przezywaj'!ca trudnosci w wypelnianiu funkcji 

opiekunczo-wychowawczych przez: 

a) 	 zapewnienie rodzinie przezywaj'!cej trudnosci wsparcia i pornocy asystenta rodziny 

oraz dostypu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) 	 organizowanie szkolen i tworzenie warunkow do dzialania rodzin wspieraj,!cych, 

c) 	 prowadzenie placowek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci; 

4) 	 finansowanie: 

a) 	 podnoszenia kwalifikacji przez asystentow rodziny, 

b) 	 kosztow zwi'!zanych z udzielaniern pornocy w zakresie opieki i wychowania dziecka, 

prowadzenia gospodarstwa dornowego oraz ksztaltowania i wypelniania 

podstawowych rol spolecznych ponoszonych przez rodziny wspieraj,!ce; 

5) 	 wspolfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastypczej, rodzinnyrn dornu dziecka, 

placowce opiekunczo-wychowawczej , regionalnej placowce opiekunczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnyrn osrodku preadopcyjnym; 



6) sporzqdzanie sprawozdan rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich wlasciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrozonej kryzysem lub 

przezywajqcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczej, 

zamieszkalego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej 0 powstaniu zaleglosci z tytulu 

nieponoszenia oplat za pobyt dziecka w pieczy zastypczej. 

Podstawowym zalozeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sochocin 

w latach 2014 - 2016 jest utworzenie sp6jnego systemu wsparcia rodzin przezywajqcych 

trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych, w celu przywr6cenia im 

zdolnosci do wypelniania tych funkcji, poprzez pracy z rodzinq oraz zapewnienie pomocy 

w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach niniejszego Programu zadania 

koncentrowae bydq siy nie tylko na dziecku, ale na calej rodzinie, r6wniez w sytuacjach, gdy 

dziecko umieszczone zostanie poza rodzinq biologicznq, w celu umozliwienia mu ewentualnego 

powrotu do tej rodziny. 

Zadania przyjyte do realizacji w ramach mmeJszego Programu Sq sp6jne z kierunkami 

dzialan przyjytymi w szczeg6lnosci w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznej 

oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej. 

Program jest jednoczesnie uzupelnieniem i rozwiniyciem Gminnej Strategii Rozwiqzywania 

Problem6w Spolecznych w gminie Sochocin na lata 2008 - 2018 w zakresie prawidlowego 

funkcjonowania rodzin i opieki nad dzieckiem i rodzinq. 

II. Adresaci Programu 

Adresatami programu Sq dzieci i rodziny z terenu gminy Sochocin, a w szczeg6lnosci rodziny 

przezywajqce trudnosci w sferze opiekunczo-wychowawczej, w kt6rych wychowywane Sq dzieci 

narazone na przemoc, umieszczone lub zagrozone umieszczeniem w pieczy zastypczej. 

. III. Diagnoza aktualnej sytuacji 

Gmina Sochocin liczy 28 solectw. Na koniec 2012 roku w gminie zamieszkiwalo 5896 os6b, 

w tym kobiet - 2976, myzczyzn - 2920. Liczba os6b bezrobotnych wynosila - 448, 

z prawem do zasilku bylo 99 os6b, a ponad 220 os6b bylo dlugotrwale bezrobotnych. Z uwagi 

na trudnq sytuacjy ekonomiczno-gospodarczq, kt6ra wystypuje nie tylko na terenie gminy 

Sochocin, brak lokalnego przemyslu idose ubogq infrastruktury osoby w wieku produkcyjnym 

majq bardzo nikle szanse na zdobycie zatrudnienia na terenie gminy. Dlatego dose znaczna ilose 

os6b zmuszona jest korzystae ze wsparcia pomocy spolecznej . Zdecydowana wiykszose os6b 

korzystajqcych z r6znych form pomocy to rodziny z dzieemi. 

Ze swiadczen pomocy spolecznej w ramach zadan wlasnych i zleconych, bez wzglydu na ich 

rodzaj i zr6dlo finansowania korzystalo w 2012 roku - 257 rodzin , w tym 446 os6b 

w rodzinach. 



GI6wne powody przyznania pomocy obrazuje ponizsza tabela: 

Liczba osob 
pomocy 

Powod przyznania Liczba rodzin 
w rodzinach 

2012 2012 
94 


Bezdomnose 


Ub6stwo 30 
6 


Potrzeba 

ochrony macierzynstwa 


6 

21 

Bezrobocie 


5 
296 


Niepelnosprawnose 

99 

130 

Dlugotrwala lub ciyzka 

choroba 


51 

126 

Bezradnose w sprawach 

opiekunczo-wychowawczych 

og6Iem 


50 

203 

wtym: 


rodziny niepeIne 


49 

127 
rodziny wielodzietne 

37 
12 76 


Alkoholizm 
 3514 
Zr6dlo : sprawozdanie MPiPS-03 za okres J -X112012 r. 

Najczystszym powodem korzystania przez rodziny ze swiadczen pomocy spolecznej jest 

bezrobocie, niskie dochody rodzin, a takZe bezradnose w sprawach opiekunczo

wychowawczych. 

Dzialania na rzecz rodziny powinny bye zr6Znicowane w zaleznosci od wystypuj<}cych 

problem6w. Odmiennych form wsparcia i pomocy oczekuj~ rodziny z problemem uzaleznien, 

przemocy, odmiennych zas te gdzie gl6wnym problemem jest dlugotrwale bezrobocie i ub6stwo. 

Innych dzialan zas byd~ oczekiwae osoby niepelnosprawne i starsze. 

Problemy z jakimi borykaj<} siy najczysciej rodziny to przede wszystkim trudnosci 

wychowawcze, osIabienie wiyzi rodzinnych, spadek realnych dochod6w lub ich brak, co 

powoduje powiykszaj~ce siy zjawisko ub6stwa, uzaleznienie od alkoholu, co czysto jest 

powodem narastaj~cej agresji i przemocy, r6wniez wobec dzieci . 

Na pogarszaj~c~ siy sytuacjy rodzin wplyw rna brak mozliwosci stalego zatrudnienia, 

w dalszym ci<}gu niski poziom wyksztalcenia i brak kwalifikacji zawodowych, niska mobilnose 

zawodowa. Niestety zauwazalnym staje siy fakt zmiany struktury rodziny - powiyksza siy liczba 

rodzin niepelnych, co niejednokrotnie zaburza proces wychowawczy dziecka. 

Osrodek Pomocy Spolecznej prowadzi prace z rodzinami z problemem uzaleznien 

poprzez pracy socjaln~ oraz kierowanie os6b uzaleznionych do Gminnej Komisji 

Rozwi<}zywania Problem6w Alkoholowych, gdzie w ramach dzialalnosci GKRPA prowadzone 

s~ dzialania interwencyjno-wspieraj~ce z terapeut~ do spraw uzaleinien. 

Ponadto, rodziny dotkniyte przemocq kierowane s~ do Zespolu Interdyscyplinamego do spraw 

przeciwdzialania przemocy oraz do grup roboczych dzialaj~cych w ramach Zespolu. 



Gdy doehodzi do sytuaeji, w ktorej rodziee zostaj~ trwale lub ezasowo pozbawieni praw 

rodzieielskieh lub wladza ta zostala ograniezona S~d postanawia 0 ustanowieniu nad dzieekiem 

opieki zastypezej umieszezeniu go poza rodzin~ biologieznq. 

Na koniee 2012 roku w gminie Soehoein 11 dzieei umieszezonyeh bylo w 8 rodzinaeh 

zastypezyeh. We wszystkieh przypadkaeh byly to rodziny spokrewnione. 

Gminrty Osrodek Pomoey Spoleeznej w Soehoeinie wspolpraeuje z rodzinami biologieznymi, 

z ktoryeh dzieei zostaly umieszezone w pieezy zastypezej. Dzialania Osrodka polegaj~ na 

diagnozie sytuaeji rodzinnej i 0 ile to mozliwe, motywuj~ rodzieow biologieznyeh do 

utrzymywania regularnyeh kontaktow z dziecmi umieszezonymi w pieezy zastypezej. Wspareie 

rodzin biologieznyeh w dzialaniaeh zmierzaj~eyeh do poprawy ieh sytuaeji, ktora stala siy 

bezposredni~ przyezyn~ powierzenia dzieei pod opieky rodziny zastypezej jest niejednokrotnie 

bardzo trudne z uwagi na ezysto glybokie zdemoralizowanie rodzieow biologieznyeh. 

IV Zasoby - realizatorzy Programu 

Instytueje i organizaeje realizujqee zadania mieszezqee siy w zakresie wspierania rodziny oraz 

inne pelni~ce funkeje wspieraj~ee dzieeko i rodziny: 

1. 	 Urz~d Gminy w Soehoeinie 

2. 	 Gminny Osrodek Pomoey Spoleeznej w Soehoeinie 

3. 	 Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowyeh w Soehoeinie 

4. 	 Zespol Interdyseyplinamy do spraw przeeiwdzialania przemoey w gminie Soehoein 

5. 	 Plaeowki oswiatowe i instytueje kultury na terenie gminy Soehoein 

6. 	 Osrodek zdrowia w Soehoeinie 

7. 	 Powiatowe Centrum Pomoey Rodzinie w Plonsku 

8. 	 Komenda Powiatowa Polieji w Plonsku 

9. 	 Sqd Rejonowy w Plonsku oraz kuratorzy s~dowi 

10. Poradnia Psyehologiezno-Pedagogiezna w Plonsku 

11. Speejalisei i terapeuei 

12. Organizaeje 	pozarz~dowe oraz inne plaeowki i instytueje, ktore swoimi dzialaniami 

wspieraj~ dzieeko i rodziny. 

V Zadania 

Cele szczeg610we 
Programu 

Zadania Realizato rzy 

Urzqd Gminy w Sochocinie 
GOPS w Soehoeinie 

Zapewnienie pomoey materialnej 
i rzeezowej rodzinom wymagaj~cym wspareia 

Za bezpieczenie 
podstawowych potrzeb 
bytowych dziecka 

i rodziny 

Objyeie dozywianiem wszystkieh dzieei 
wymagaj~eyeh tego typu pomoey 

Urzqd Gminy w Sochocinie 
Plaeowki oswiatowe 
GOPS w Soehoeinie 

Diagnozowanie rodzin wymagaj~eyeh wspareia GOPS w Soehoeinie 

Monitorowanie rodzin zagrozonyeh kryzysem 
GOPS w Soehoeinie 
Asystent rodziny 
Kuratorzy sqdowi 



Zapobieganie 

powstawaniu 


sytuacji kryzysowych 

wymagaj~cych 

interwencji oraz 
rozwi~zywanie jut 
istniej~cych zdarzen 

i sytuacji 

PCPR w Plonsku 
Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci GOPS w Sochocinie 
z rodzin dysfunkcyjnych Asystent rodziny 

Osrodek Zdrowia 
Kierowanie dzieci z rodzin wymagajqcych GOPS w Sochocinie 
wsparcia na zajycia pozalekcyjne Plac6wki oswiatowe 
Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci PCPR w Plonsku 
z rodzin wyrnagajqcych wsparcia GKRPA w Sochocinie 

Kontakt instytucji pubJicznych i niepublicznych 
w celu wzajemnej wymiany infonnacji i pomocy 
rodzinie 

Zapewnienie asystenta rodziny w rodzinach 
wieloproblemowych, kt6ry zajmowalby siy praCq 
z rodzinq, jej pomOCq w celu osiqgniycia przez 
rodziny podstawowego pOZlOmu stabilnosci 
zyciowej; Jego gl6wnym zadaniern jest 
niedopuszczenie do odebrania dzieci z rodzi-ny 
biologicznej, wspiera rodziny w podejrnowaniu 
aktywnosci spolecznej, rnotywuje do podjycia 
pracy, kontynuowania nauki, podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych w celu osiqgniycia 
przez rodziny urniejytnosci samodzielnego, 
prawidlowego wypelniania funkcji opiekunczo
wychowawczych; podejrnuje dzialania 
interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrozenia 
bezpieczenstwa dzieci 
Pomoc rodzinom dotkniytym uzaleznieniern GKRPA w Sochocinie 

teraQeuta 
Zesp61 

Pomoc rodzinom dotkniytyrn przemocq interdyscyplinamy, 
grupy robocze 
Policja 

Organizacja specjalistycznego wsparcla 
psychologicznego, terapeutycznego i prawnego 
na rzecz rodzin dotkniytych kryzysem 
Podejmowanie w mlary potrzeb dzialan 
zmierzajqcych do aktywizacji kandydat6w na 
rodziny wspierajqce w celu pomocy w opiece 
nad dziecmi 1 prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 
Uczestnictwo w szkoleniach, naradach 
I spotkaniach informacyjnych sluzqcych 
doskonaleniu systemu wsp6lpracy miydzy 
instytucjami i organizacjami pozarzqdowymi 

Doskonalenie umiejytnosci zawodowych 
pracownik6w socjalnych, asystent6w rodziny 
i rodzin wspierajqcych poprzez samoksztakenie 
jak r6wniez udzial w szkoleniach, warsztatach 
i innych formach edukacyjnych 

Wsp6lpraca 
pracownik6w socjalnych 
z kuratorami sqdowymi, 
pedagogami szkolnymi, 
policjq, sluzbq zdrowia 
i asystentem rodziny 

Urzqd Gminy 
w Sochocinie 

GOPS w Sochocinie 

GOPS w Sochocinie 
GKRPA w Sochocinie 
ter'!Peuta 

GOPS w Sochocinie 
Asystent rodziny 

GOPS w Sochocinie 
PCPR w Plonsku 
GKRPA w Sochocinie 
Zesp61 
interdyscy~inamy 

Urzqd Gminy 
w Sochocinie 
GOPS w Sochocinie 



Inicjowanie dzialan zrnierzajqcych do GOPS w Sochocinie 
zwiykszenia aktywnosci wlasnej rodziny 1 ich Asystent rodziny 
najblizszego otoczenia 
Zabezpieczenie srodkow na pobyt dziecka Urzqd Grniny 

Interwencja w rodzinie zastypczej i placowkach opiekunczo w Sochocinie 
kryzysowa wychowawczych GOPS w Sochocinie 

GOPS w Sochocinie 
Prowadzenie rnonitoringu dziecka w rodzinie Asystent rodziny 
dotkniytej sytuacjq kryzYSOWq Kuratorzy sqdowi 

Pedagog szkolny 
Zapobieganie Monitorowanie rodzin zagrozonych GOPS w Sochocinie 

niedostosowaniu wykluczeniem spolecznym Asystent rodziny 
spolecznemu dzieci Ksztahowanie wlasciwych rnodeli spydzania Placowki oswiatowe 

i mlodzieiy czasu wolnego przez dzieci, rnlodziez oraz cale Instytucje kultury 
rodziny 

Zapobieganie 
uzale:inieniom od Profilaktyka poprzez edukacjy oraz wczesnq GKRPA w Sochocinie 

alkoholu, interwencjy w rodzinach zagrozonych Placowki oswiatowe 
narkotyk6w i innych uzaleznieniem Terapeuta 

srodk6w 
psychoaktywnych 

Wspieranie dzialan organizacji pozarzqdowych Organizacje 
Profilaktyczne statutowo zajrnujqcych siy dzialalnosciq na rzecz pozarzqdowe 

dzialania na rzecz rodzinJ' i ochro~ praw dziecka 
wspierania rodzin GOPS w Sochocinie 

Dzialalnose inforrnacyjno-edukacyjna Placowki oswiatowe 
Instytucje kultury 

VI Zr6dla finansowania 

Szczegolowe koszty poszczegolnych zadan bydq mogly bye okreSlane w toku realizacji 

Gminnego Programu W spierania Rodziny dla Gminy Sochocin w latach 2014 - 2016, 

a nastypnie przedstawiane w dokumentacji . Zrodla finansowania to przede wszystkim: 

• 	 srodki budzetu grniny i powiatu przeznaczone na zadania z zakresu pleczy 

zastypczej; 

• 	 srodki budzetu panstwa przeznaczone na zadania z zakresu pieczy zastypczej; 

• 	 inne srodki pozabudzetowe pozyskane z innych hode!. 

Srodki z wyzej wyrnienionych :i:rodel pozwolq pokry6 wydatki zwiqzane z realizacjq 

poszczegolnych zadan. Trudno tu jednak wskaza6 konkretne kwoty srodkow finansowych 

zwiqzanych z realizacjq Prograrnu, gdyz Sq one przyznawane corocznie i w roznych 

wysokosciach. 

W przypadku cZysci zadan, zaangazowanie w ich realizacje nie bydzie stwarzalo koniecznosci 

ponoszenia dodatkowych kosztow dla podmiotow biorqcych w nich udzial. Wynika to z faktu, iz 

ich praca w realizacji Prograrnu bydzie elementem norrnalnej, codziennej dzialalnosci, dla ktorej 

zostaly utworzone i funkcjonujq. 



VII Monitorowanie Programu 

Monitorowanie Programu odbywac siy bydzie na biez'!co, r6wnolegle z wykonywaniem 

konkretnych zadan. Do koilca marca kai:dego roku zostanie sporz'!dzone sprawozdanie 

z realizacji zadail, kt6re zawarte bydzie w corocznym sprawozdaniu z dzialalnosci Gminnego 

Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie, kt6re jest przedstawiane Radzie Gminy. 

lez c,· Radv 

mw;nz. 



Uzasadnienie do 

UCHWALY Nr XXVII120612013 


RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 17 grudnia 2013 r. 


Zgodnie z treSciq. art. 176 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastypczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z p6Zn. zm.) do zadan wlasnych gminy 

nalezy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych program6w wspierania rodziny. 

Przyjycie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sochocin w latach 2014

2016 przewiduje rozw6j dzialan profi1aktycznych majq.cych na celu wzmocnienie rodzin z grup 

ryzyka, zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracy z rodzinq. naturalnq. oraz zapewnienie 

dzieciom prawa do stabilnego, trwalego i rodzinnego srodowiska wychowawczego. 

Zak!ada siy, iz realizacja Programu w kilkuletniej perspektywie ograniczy liczby dzieci 

umieszczanych w pieczy zastypczej a takze w plac6wkach opiekunczo- wychowawczych. 

W celu prawidlowej rea1izacji zapis6w ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastypczej zasadne jest przyjycie niniejszej uchwaly. 


