
UCHWALA NRIII/13/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2015-2017

Na podstawie art. 1 76 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieramu
rodziny i systemic pieczy zastepczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, poz. 154,
poz. 866, poz. 1650; z 2014 r. poz. 619, poz. 1188) oraz art. 18 ust.2 pkt.15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r poz. 379, poz. 1072 ) Rada Gminy
Slawno uchwala, co nast^puje

§ 1. Przyjmuje si$ Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-
2017 poprzedzony diagnoz^ problemow spolecznych na terenie Gminy Slawno
w brzmieniu okreslonym w zal^czniku do niniejszej uchwaly

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Siawno.

§ 3 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z rnoca^ od 1 stycznia
2015r.

PRZEW
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Gminny Program Wspierania Rodziny
nalata2015-2017

I. Wstev

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej obliguje gminy do opracowania
i realizacji gminnych programow wspierania rodziny.

Wiadomo, ze rodzina stanowi podstawowa komorke spoleczna, jest pierwszym i podstawowym
srodowiskiem wychowawczym. W zaleznosci od tego jak ona funkcjonuje, tak ksztattuj^ sie postawy
kolejnych pokolen. W przypadku, gdy rodzina funkcjonuje nieprawidiowo, wymaga wsparcia innych
instytucji do tego powolanych. Wielokrotnie pomoc udzielana powinna bye kompleksowo tak, aby np.
pomoc dziecku, a tym samym pozostafym czlonkom rodziny.

Bior^c pod uwage roznorodnosc problemow tworzone sa specjalne programy oslonowe majace
na celu wsparcie w roznych sferach zycia.

II. Teoretyczne zalozenia problemow spolecznych

Przyczyn niewydolnosci wychowawczych mozna m.in. dopatrywac sie
w alkoholizmie, zaburzeniach psychicznych, bezrobociu, ubostwie, maj^cych rozny charakter
i stanowiacych podstawe do zachowari nieakceptowanych spolecznie w niniejszej diagnozie
przestawione zostana rozne oblicza i uwarunkowania problemu z uwzglednieniem ich wpfywu na
funkcjonowanie rodziny.

Wspomniana wyzej choroba alkoholowa moze miec wiele podstaw.
Wsrod nich wyroznia sie:

• biopsychiczne- zaburzenia emocjonalne i zwi^zana z nimi podatnosc na uzaleznienia,
zaburzony rozwoj osobowosci, nadpobudliwosc psychiczna, brak odpornosci na stres,
choroby somatyczne i psychiczne, nerwice, uszkodzenia mozgu, podatnosc na uzaleznienia,
zaburzenia w funkcjonowaniu ukladu nerwowego,

• psychospoteczne- zaburzone oddziaiywanie srodowiska rodzinnego i szkolnego -
wychowawczego, czego przyczyn^ jest brak lub niedostateczne zaspokojenie okreslonych
potrzeb jednostki, roznorodne niepowodzenia w zyciu ( w sferze zawodowej lub osobistej),
co moze bye przyczyna_ wycofania sie jednostki w swiat iluzji,

• kulturowe- okreslona moda, potrzeba odniesienia sukcesu, zbyt mala ilosc rozrywek, brak
atrakcyjnych zajec, ogolna dostepnosc srodkow odurzaj^cych, sprzeciw wobec
obowi^zuj^cych i spolecznie akceptowanych systemow norm i wartosci, chec zaspokajania
okreslonych potrzeb, brak celow i perspektyw.

Uzywanie alkoholu wskazywane jest rowniezjako jedna z przyczyn zaburzeri psychicznych.

Wsrod wielu teorii mozna, bowiem wyroznic 3 przyczyny takich zaburzen:
• biologiczne- uszkodzenie struktury osrodkowego ukladu nerwowego ( okres plodowy,

okoloporodowy, urazy gtowy, uzywanie alkoholu, narkotykow, lekow),
• psychologiczne- silne urazy psychiczne, frustracje, ograniczenia rozwoju osobowosci,
• mieszane- uwarunkowania biologiczne (np. genetyczne obci^zenie okreslonym

zaburzeniem) rozumiane jako predyspozycje, ktore ujawniaj^ si^ w postaci zaburzenia
dopiero pod wptywem okreslonej, wlasciwej dla danej osoby, kumulacji czynnikow
natury psychologicznej (stres, urazy psychiczne) lub fizycznych i biologicznych
( np. powazne choroby somatyczne).

Istnieje rowniez szereg teorii o przyczynach agresji i przemocy np.:



• przyczyny tkwi^ce w rodzinie- brak ciepla, zaangazowania, przyzwolenie na stosowanie
negatywnych zachowari, nierozwiazane konflikty, kryzysy rodzinne - klotnie, uzywanie
alkoholu, narkotykow (obnizajacych stopien kontroli, ograniczaj^cych wlasciw^ ocene
sytuacji),

• przyczyny tkwiace w otoczeniu instytucjonalnym (szkole, zakiadzie pracy) halas, maia
przestrzeri, ograniczona ruchliwosc, stala sytuacja oceny i narzucony z gory porzadek,
zbyt wiele sytuacji bez mozliwosci wyboru, zbyt duzo wymagah,

• wpfyw grupy rowiesniczej - brak poczucia wspotodpowiedzialnosci, brak jasnych reguJ,
chec zdobycia pozycji w grupie,

• wplyw mediow - akty agresji i przemocy w filmach, grach komputerowych - obnizenie
poziomu empatii,

• niezaspokojone potrzeby prowadzace do frustracji, ktora moze sie przejawiac agresj^
(wsrod niezaspokojonych potrzeb mozna wymienic: potrzeba aktywnosci i nowych
doswiadczeri, potrzeba odnoszenia sukcesow).

• Zakres dzialan profilaktycznych i pomocowych na terenie Gminy Slawno.

W celu zapobiegania zachowaniom nieakceptowanym spotecznie, jak rowniez wspierania
rodzin-osob wymagajacych pomocy tworzone sa programy oslonowe maj^ce na celu ujednolicenie
zasad post^powania i wskazania instytucji swiadcz^cych pomoc. Dlatego tez w Gminie Slawno
funkcjonuje min. Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, Gminny
Program Przeciwdziatania Narkomanii, Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Gminny
Program Wspierania Rodziny

Realizacja zadari wynikaj^cych z w/w Programow obejmuje swym zasiegiem cafy teren lez^cy
w granicach administracyjnych Gminy Stawno, w sklad, ktorej wchodzi 34 miejscowosci, w tym
33 sotectwa: Antoninow, Antoniowka, Bratkow, Celestynow, Dabrowa, Dabrowka, Gawrony,
Gr^zowice, Grudzeri Kolonia, Grudzen Las, Jozefow, Kamieii, Kunice, Kamilowka, Kozenin,
Ludwinow, Olszowiec, Ostrozna, Owadow, Poplawy, Psary, Prymusowa Wola, Stawno, Stawno
Kolonia, Sepno-Radonia, Szadkowice, Tomaszowek, Trojanow, Unewel-Olszewice, Wincentynow,
Wygnanow, Zachorzow Kolonia, Zachorzow Wies.

Realizacja programow oparta jest na infrastrukturze spotecznej tzn. lokalnej infrastrukturze
edukacyjnej, kulturalnej, ochronie zdrowia, pomocy spolecznej, przeciwdziataniu patologiom
spotecznym, przeciwdziataniu bezrobociu, sporcie i rekreacji, ushigach, bezpieczenstwie i porzadku
publicznym.

Grupq docelow^ dzialan pomocowych sa osoby wylaniane w trakcie pracy roznego typu
instytucji. Niezbedne jest jednak objecie calej populacji profilaktyk^ w zakresie m.in. zdrowia
i zdrowego stylu zycia, szkodliwosci uzywek jak i nie akceptowanych spotecznie zachowan.
Dodatkowo na biez^co dzialalnosc Szkol, GKRPA, GOPS, Zespotu Interdyscyplinarnego,
Komisariatu Policji utatwia ustalanie srodowisk wymagajacych wsparcia w roznych sferach zycia.

Informacje zawarte w niniejszym materiale prezentuj^ diagnoze aktualnej sytuacji spoiecznej
Gminy Stawno.

• Polozenie Gminy

Gmina Stawno polozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa lodzkiego, na Wzgorzach
Opoczynskich bed^cych polnocnym obszarem Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, w odlegiosci 80 km
od Lodzi, 20 km od Tomaszowa Mazowieckiego oraz 10 km od Opoczna. Zajmuje powierzchnie
128 km2, co klasyflkuje j^ w grupie gmin srednich pod wzgledem powierzchni.



Dane statystyczne

Wedhig danych na dzieri 31.12.2013 w gminie mieszkalo 7743 osob w tym 3877 kobiet i 3866
mfzczyzn.

Zmiana w ostatnich trzech latach liczebnosci populacji na obszarze gminy przedstawia sie
nast^puj^co:

Tabela Nr 1 Liczba zgonow i urodzen na terenie Gminy

Lata

liczba urodzen

liczba zgonow

Saldo

2011

95

83

+ 12

2012

104

113

-9

2013

88

89

-1

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego.

Jak widac liczba urodzeri w 2013r. jest minimalnie nizsza od liczby zgonow. Widoczny jest
jednak znaczny spadek zgonow w roku poprzednim w stosunku do roku 2012.

Bardzo istotnym elementem w strukturach demograficznych jest udzial w wieku aktywnosci
zawodowej.

Charakterystyka stabilnosci populacji w zakresie odsetek osob zawodowo czynnych
w ostatnich trzech latach przedstawia sie nastepujaco:

Tabela Nr 2 Kategorie wiekowe wg. aktywnosci zawodowej.

Lata
przedprodukcyj ny
(0-1 Slat)
w tym
kobiet
mezczyzni
produkcyjny
(19-59 lat)
w tym
kobiety
mezczyzni
poprodukcyjny
(pow. 60 lat)
w tym
kobiet
mezczyzni

2011

1664

816
848

4802

2258
2544

1283

791
492

2012

1752

848
904

4786

2166
2620

1203

850
353

2013

1848

899
949

4686

2126
2560

1209

852
357

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Na wskazan^ ilosc mieszkaricow osoby w wieku:
• przedprodukcyjnym stanowia/- 23,87% populacji,
• produkcyjnym stanowia^ -60,52 % populacji,
• poprodukcyjnym -15,61.% populacji

co oznacza, ze jest to gmina „ mloda" w zdecydowanym procencie w wieku produkcyjnym z
zauwazaln^ tendencja_ do wzrostu grupy osob w wieku przedprodukcyj nym.



Istotnym elementem struktury demograficznej w analizach przestrzennych jest saldo migracji.

Tabela Nr 3 Migracje na terenie Gminy.

Lata

liczba zameldowan osob
pelnoletnich

liczba wymeldowari osob

pelnoletnich

Saldo

2011

76

79

-3

2012

230

233

-3

2013

142

102

+40

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Przedstawione zestawienie wskazuje, ze w dwoch poprzednich latach liczba wymeldowari jest
nieznacznie wieksza od liczby nowo zameldowanych mieszkaricow. Jednak w 2013r. liczba
zameldowanych osob znacznie przewyzszyfa liczbe wymeldowari na terenie gtniny.

Kolejnym waznym elementem jest stosunek spoleczeristwa do zawieranych malzeristw,
co ilustruje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 4 Zawierane malzeristwa i rozwody

Lata

Przecietna liczba zawieranych w ciajju roku
malzeristw

Przecietna liczba rozwodow

Saldo

2011

84

3

+ 81

2012

95

9

+86

2013

92

13

+79

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Jak widac spoleczeristwo nadal podchodzi do instytucji malzeristwa z rozwaga, o czym
swiadczy stosunkowo nieznaczny procent rozwodow w stosunku do zawartych zwi^zkow
malzeriskich. Na podkreslenie zasluguje jednak fakt, iz w 2012r. i 2013r. nastqpilo zwiekszenie ilosci
zawieranych matzeristw jak i rozwodow w stosunku do 201 Ir.

• Infrastruktura spoteczna.

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 Publicznych Szkol Podstawowych, 2 Gimnazja, 1 Szkola
Zawodowa i 4 punkty przedszkolne. L^czna ilosc uczniow- 1021; w szkolach podstawowych - 670,
w gimnazjach —253, szkola zawodowa- 30, punkty przedszkolne- 68.

Ponadto znajduj^ sie 2 placowki kulturalno-oswiatowe ( Gminny Osrodek Kultury i Gminna
Biblioteka); 2 Osrodki Zdrowia; 1 apteka;
Dziala szereg organizacji pozarzqdowych tj:

• 6 klubow sportowych,
• 9 OSP,
• 1 Gminny Zwi^zek Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych,
• 1 Stowarzyszenie Gminy Slawno ,,Tradycja i Rozwqj."
• 20 K61 Gospodyri Wiejskich

W ramach dzialari pomocowych na terenie gminy funkcjonuje rowniez Srodowiskowy Dom
Samopomocy w Olszowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw.



• Rynek napojow alkoholowych.

Tabela Nr 5. Sprzedaz napojow alkoholowych -limity i stan faktyczny

Lp.
1

2

3

4

5

6

Lata
Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych uchwalony przez radq;
Gminy
Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do
spozycia poza miejscem sprzedazy( sklepy)
Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do
spozycia w miejscu sprzedazy ( lokale gastronomiczne)
Liczba zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do
spozycia poza miejscem sprzedazy( sklepy)
Liczba zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do
spozycia w miejscu sprzedazy ( lokale gastronomiczne)
Liczba jednorazowych zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych

2011
60

45

15

33

2

3

2012
60

45

15

76

7

6

2013
60

45

15

77

4

4

Zrodio: Urzqd Gminy w Slawnie

Jak widac rynek alkoholowy na przestrzeni lat jest praktycznie niezmienny, co moze
swiadczyc o stabilnosci branzy alkoholowej oraz popytu na asortyment.

W 2013 roku widac jednak spadek jednorazowych zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych, jak rowniez liczbe wydanych zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy.

• Bezpieczenstwo publiczne.

Nad bezpieczenstwem i porzadkiem publicznym na terenie Gminy czuwa Komenda
Powiatowa Policji w Opocznie i Komisariat Policji w Paradyzu.

Na biez^co podejmuje on dzialania m.in. w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie-
( interwencje domowe, proceduraNiebieskiej Karty)jak i dbalosci o ,,abstynencje" mieszkancow.

Tabela Nr 6 Liczba dzialan Policji w stosunku do osob nietrzezwych

Lata
Liczba zatrzymanych osob nietrzezwych w celu
wytrzezwienia w pomieszczeniach policyjnych

2011
26

2012
20

2013
16

Zrodlo: Komisariat Policji w Paradyzu

W stosunku do roku 2011 w latach 2012-2013 widoczny jest wyrazny spadek liczby
zatrzymanych osob nietrzezwych na terenie Gminy. Zestawienia mog^ swiadczyc o wzroscie
odpowiedzialnosci obywateli.

Jak wspomniano wielokrotnie alkohol jest przyczyn^ agresywnych zachowan, co obrazuje
ponizsze zestawienie.



Tabela Nr 7 Dzialania na rzecz srodowiska osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze stosuje
przemoc w rodzinie.

Lata
Liczba osob, z ktorymi kontaktowali sie
czlonkowie GKRPA w tym:

• ofiary przemocy w rodzinie
• sprawcy przemocy w rodzinie

2011
64

35
29

2012
62

29
33

2013
74

37
37

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

Widoczny jest w 2013r. wzrost prowadzonych spraw w zakresie przemocy w rodzinie po
spozyciu alkoholu przez domownikow.

Wszystkie jednak jak widac przypadki dotyczyty zachowan poalkoholowych. Ze wzgledu na
brak niepokoj^cych sygnalow nie prowadzono spraw ze wzgledu na problem narkotykowy.

• Sytuacja zdrowotna mieszkaricow.

W ramach niniejszej diagnozy niezbedne jest dokonanie rowniez oceny sytuacji zdrowotnej
mieszkaricow w zakresie m.in. zaburzeri psychicznych i neurologicznych.

Tabela Nr 8 Skala niepelnosprawnosci na terenie Gminy

Lata

Osoby
posiadaj^ce potwierdzenie
niepelnosprawnosci
w tym:
Z zaburzeniami psychicznymi
i neurologicznymi

2011

Ogolem
299

104

K
150

49

M
178

55

2012

Ogolem
214

77

K
104

37

M
110

40

2013

Ogolem
194

22

K
93

10

M
101

12

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Ilosc osob posiadaj^cych potwierdzenie niepelnosprawnosci w tym z powodu zaburzeri
psychicznych lub neurologicznych na przestrzeni trzech ostatnich lat ma zdecydowan^ tendencj?
malejac^.

Wielokrotnie pewne zaburzenia widoczne sa juz u najmlodszych mieszkaricow Gminy.
Zdiagnozowaniem problemu dziecka, jak rowniez wsparciem rodzicow i nauczycieli w poprawie
sytuacji zajmuje sie funkcjonujaca na terenie powiatu Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

Ponizsza tabela przedstawia problemy zdrowotne dzieci - uczniow szkol z terenu Gminy na
przestrzeni 3 ostatnich lat.

Tabela Nr 9 Zaburzenia zdrowotne uczniow

Lata
Plec
Ilosc wydanych opinii
L^czna ilosc wydanych opinii

2011
M
27

K
15

42

2012
M
49

K
20

69

2013
M
42

K
18

60

Zrodlo: Publiczne Szkofy Podstawowe i Publiczne Gimnazja z terenu Gminy



Pocieszajqcy jest fakt, ze w 2013 roku zmniejszyta sie liczba dzieci posiadaj^cych zalecenia z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w stosunku do roku poprzedniego. Niepokoj^ca jest jednak
nadal ,,zla kondycja" chlopcow, ktorzy corocznie otrzymuja^ znacznie wiecej opinii Poradni niz
dziewczeta.

• Bezrobocie wsrod osob niepelnosprawnych

Tabela Nr 10 skala zjawiska bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie Gminy

Lata
Ogolem osob zarejestrowanych w PUP jako
bezrobotni
w tym osoby niepelnosprawne

2011

Ogolem
487

26

K
257

13

M
230

13

2012

Ogolem
525

26

K
273

12

M
253

14

2013

Ogolem
463

21

K
232

9

M
231

12

Zrodlo: Powiatowy Urzqd Pracy w Opocznie

Stosunkowo nieznaczna grupa osob zarejestrowanych w PUP sa to osoby niepehiosprawne
z malej^cym wskaznikiem w 2013r.

Analizujac bezrobocie wsrod osob niepetnosprawnych na podkreslenie zasluguje stosunek
osob niepelnosprawnych zarejestrowanych w PUP do osob z zaburzeniami psychicznymi
zarejestrowanymi w PUP, co przedstawia ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 11 skala zjawiska bezrobocia osob z zaburzeniami psychicznymi w stosunku do osob
zdrowych i niepelnosprawnych z terenu Gmin

Lp.
1
2

3

Lata
Ilosc osob zarejestrowanych w PUP bez orzeczenia o niepehiosprawnosci
Ilosc osob zarejestrowanych w PUP posiadaj^cych orzeczenia
o niepemosprawnosci ( bez zaburzen psychicznych)
Ilosc osob zarejestrowanych w PUP posiadajacych orzeczenia o
niepehiosprawnosci ze wzgledu na zaburzenia psych iczne

2011
459
23

5

2012
499
23

3

2013
442
17

4

Zrodto: Powiatowy Urzad Pracy w Opocznie

Wskazane zestawienie wskazuje nieznaczny procent osob niepelnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi w stosunku do wszystkich osob niepelnosprawnych zarejestrowanych w PUP.

• Dzialania pomocowe

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziataniu narkomanii, ustawa o wspieraniu
rodziny, jak rowniez ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie obliguje m.in. organy
administracji samorz^dowej do podejmowania stosownych dzialan. Gmina majac na uwadze dobro
spolecznosci lokalnej na podstawie rodzqcego sie^ zapotrzebowania na swiadczenie poszczegolnych
uslug realizuje zadania w oparciu o posiadane i dostepne instrumenty.

Podstawowy nacisk polozony jest na dzialalnosc profilaktycznq i wczesne reagowanie.
Szkoly Podstawowe jako instytucje pierwszego kontaktu dla mlodych osob interweniujq

w przypadku wyst^pienia sygnalow swiadcz^cych o niepokojqcych objawach.
Placowki oswiatowe w ramach prowadzonych zajec posiadaj^ programy profilaktyczne,

w ktorych zawieraj^ sie m.in. takie zadania jak:



• promowanie zasad zdrowego stylu zycia,
• zapobieganie uzaleznieniom,
• radzenie sobie z wlasna i cudza agresja,
• poznawanie systemow wartosci wpfywow spolecznych,
• pomoc uczniom w rozwiazywaniu problemow emocjonalnych w okresie dojrzewania,
• nauka pokonywania problemow i rozwiazywania konfliktow,
• promowanie zycia bez uzaleznieri.

Dzieki wspolpracy z rodzicami i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie dzieci
odpowiednio wczesnie s^ diagnozowane i poddane stosownej opiece.

Dlatego tez w szkolach prowadzone jest:
I/ wczesne wspomaganie:

a) w 2013r-8-dzieci,
b) w2012r.-9-dzieci,
c) w2011r-3-dzieci,

21 indywidualne nauczanie :
a)w2013r-6-dzieci,
b)w2012r-6-dzieci,
c)w2011r-2-dzieci,

31 w kazdej szkole funkcjonuje takze Zespol wspomagaj^cy dzieci niepelnosprawne w sklad,
ktorego wchodza^ przedstawiciel oswiaty, pracownik socjalny Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej,
specjalisci: logopeda, psycholog, pedagog, rodzice dzieci oraz dyrektorzy szkol.

Wychodz^c naprzeciw problemom zdrowia psychicznego Wqjt Gminy Slawno umozliwil
rowniez mieszkaricom korzystanie z wszechstronnej pomocy zapewnianej przez Srodowiskowy Dom
Samopomocy w Olszowcu.
Niezmiennie od 3 lat ilosc uczestnikow to 60 osob/ limit miejsc.

Jak widac na ponizszym zestawieniu widoczna jest tendencja wyrownanego zapotrzebowania
zarowno dla kobiet jak i mezczyzn, choc delikatnie wzrasta uczestnictwo kobiet.

2011<L\JI i roku uczestniczylo 32 kobiet i 28 mezczyzn
2012 roku uczestniczylo 31 kobiety i 29 mezczyzn;
2013 roku uczestniczylo 29 kobiet i 31 mezczyzn;

Zatrudniona kadra posiada pelne kwalifikacje do wykonywanego zawodu. Zatrudnienie
dostosowane jest do potrzeb.

Szeroko zakrojon^ pomoc na rzecz osob i rodzin z problemami prowadzi rowniez Gminny
Osrodek Pomocy Spolecznej jest to pomoc zarowno finansowa, rzeczowa jak i uslugowa w tym min.
praca socjalna, pomoc logopedyczna, zabiegi rehabilitacyjne. Pomoc swiadczona jest w szczegolnosci
w oparciu o ustawe o swiadczeniach rodzinnych jak i ustaw^ o pomocy spolecznej.

W ramach realizacji ustawy o swiadczeniach rodzinnych m.in. osoby z zaburzeniami
psychicznymi majq mozliwosc pobierania zasilku pielegnacyjnego - skale swiadczen wskazuje
ponizsze zestawienie .

Tabela Nr 12 Ilosc osob korzystajacych z zasilkow pielegnacyjnych z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznymi

Lata
L^czna ilosc osob korzystajacych
z zasilkow pielegnacyjnych w mysl
ustawy o swiadczeniach rodzinnych
w tym z zaburzeniami psychicznymi

2011

229

34

2012

214

77

2013

194

22

Zrodio: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie



Jak widac stosunkowo nieduza grupa osob niepetnosprawnych pobieraj^cych zasitek
piel^gnacyjny to osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Roznego typu wsparcie prowadzone jest rowniez na podstawie ustawy o pomocy spotecznej.
Tabela Nr 13 Hose osob korzystajqcych z pomocy spolecznej z podzialem na osoby z zaburzeniami
psychicznymi

Lata
Laczna ilosc osob korzystajqcych
ze swiadczen w mysl
ustawy o pomocy spotecznej
w tym;
- z zaburzeniami psychicznymi

2011
630

130

2012
659

73

2013
771

75

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie.

Dodatkowo Osrodek Pomocy Spotecznej stara sie wszechstronnq pomocy objac rodziny
z problemem alkoholowych /z zasady nie jest to jednak wsparcie finansowe/.

Tabela Nr 14 liczba osob korzystajqcych z pomocy spolecznej ze wzgledu na problem alkoholowy
w rodzinie.

Lp.
1
2

Lata
Ogolna liczba osob korzystajqcych z pomocy fmansowej w GOPS
Liczba rodzin korzystajqcych z pomocy fmansowej w GOPS objetych
pomoca z powodu uzaleznienia lub naduzywania alkoholu, przez co najmniej
jednego z cztonkow rodziny

2011
630

5

2012
524

2

2013
637

0

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Dziaiania pomocowe prowadzi rowniez powolana przez Wqjta Gminy Gminna Komisja
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych.

Nr 15 Dzialania Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w zakresie prowadzenia
indywidualnego przypadku na przestrzeni 3 lat

Lp.
1.

2.

3.

Lata
Liczba czlonkow rodzin osob z problemem alkoholowych, z ktorymi GKRPA
przeprowadzila rozmowy
Liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podjela czynnosci zmierzajqce
do ustalenia zasadnosci zastosowania wobec osoby uzaleznionej od alkoholu
obowiazku leczenia odwykowego w tym:
Liczba osob, wobec ktorych GKRPA wystapila do Sadu z wnioskiem o
zobowiazanie do podjecia leczenia odwykowego

2011
35

29

11

2012
10

13

6

2013
21

18

14

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Slawnie

Liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podjela czynnosci zmierzajace do ustalenia
zasadnosci zastosowania obowiazku leczenia odwykowego w 2013 roku znacznie wzrosla
w stosunku do roku 2012.



W celu pelniejszego zdiagnozowania problemu rodziny oprocz wielokrotnych rozmow z osob^
naduzywaja^ alkoholu prowadzone sq rozmowy z czlonkami rodziny wielokrotnie osobami, co do
ktorych istnieje podejrzenie, ze sq ofiarami lub swiadkami przemocy.

W ramach zwi^kszenia pomocy specjalistycznej corocznie Wqjt Gminy zawiera Umow^
ze Starosta Powiatu Opoczynskiego na swiadczenie uslug Osrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Rodzinnego bedacego w strukturach PCPR w zakresie:

• poradnictwa prawnego,
• poradnictwa psychologicznego,
• terapii indywidualnej i grupowej,
• terapii rodzin,
• poradnictwa socjalnego.

TabelaNr 16 Osoby korzystaj^ce z Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w
Opocznie

Lata
L^czna ilosc osob/rodzin korzystaj^cych z Osrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Rodzinnego z terenu powiatu opoczyriskiego
w tym:
z terenu Gminy Slawno

2011

1043

61

2012

925

36

2013

1022

38

Zrodio: Osrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Jak wiec widac w srodowisku widoczna jest swiadomosc spoleczna w zakresie korzystania
ze specjalistycznej pomocy.

W 2013r. nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego zwiekszyJa sie liczba osob
korzystajacych z Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie.

///. Zalozenia sminneso programu wspierania rodziny.

Przy zalozeniu, ze rodzina stanowi podstawowa naturaln^ komork? spolecznq przyjeto,
ze najwazniejszymi elementami dzialan na jej rzecz 54:
• eliminacja czynnikow sprzyjaj^cych wykluczeniu spolecznemu rodziny,
• przeciwdzialania zachowaniom patologicznym,
• tworzenie infrastruktury / organizacyjnej, instytucjonalnej, finansowej/, wspomagaj^cej

prawidtowe funkcjonowanie rodziny,
• ochrona praw rodziny w szczegolnosci dzieci.

IV. Podstawa dzlalan.

Podstawe prawna dzialari w zakresie programu wspierania rodziny stanowi ustawa z dnia 9
czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej.
Dzialania ujete w programie prowadzone s^ rowniez w oparciu o:

1) Ustawe z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej,
2) Ustawe z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie,
3) Ustawe z dnia 26 pazdziernika 1982 r o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi,
4) Ustaw? z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
5) Ustaw^ z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii,
6) Gminna Strategic Rozwi^zywania Problemow Spolecznych,
7) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych,



8) Gminny Program PrzeciwdziataniaNarkomanii,
9) Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie,
10)Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

V. Realizatorzv

Realizacja zadari wynikaj^cych z niniejszego programu wymaga kompleksowych
i wszechstronnych dzialan roznych grup zawodowych i spolecznych .
W zwi^zku z powyzszym realizatorami dzialan wspierajqcych rodzin^ sa;

• Urz^d Gminy,
• Jednostki organizacyjne z terenu Gminy,
• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw,
• Osrodki Zdrowia,
• Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych,
• Zespol Interdyscyplinarny,

oraz partnerzy w szczegolnosci:
• Komisariat Policji w Paradyzu,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Osrodek Interwencji Kryzysowej

i Poradnicrwa Rodzinnego w Opocznie,
• Poradnia Leczenia Uzaleznien w Opocznie,
• Powiatowy Urzad Pracy w Opocznie.
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Opoczna

Koordynatorem programu jest Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Slawnie.

Vl.Cele

Glownym celem programu jest budowa zintegrowanego systemu wsparcia dzieci i rodzin
majacych problemy w prawidlowym funkcjonowaniu i nalezytym wypelnianiu swoich rol
spolecznych w tym:

• stworzenie skutecznego systemu wspierania rodzin z trudnosciami opiekuriczo-
wychowawczymi, a tym samym tworzenie warunkow sprzyjajqcych umacnianiu instytucji
rodziny i jej integracja,

• pozostawienie dzieci i mtodziezy w srodowisku zamieszkania,
• podejmowanie dzialan na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
• przeciwdzialanie marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny,
• podniesienie swiadomosci w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
• promowanie spolecznie pozqdanego modelu rodziny.

Stosownie do problemu rodziny ustalane 53 cele szczegolowe dla poszczegolnych srodowisk
np.:

zapewnienie poczucia bezpieczensrwa wszystkim domownikom,
utrzymanie/prowadzenie trzezwego stylu zycia,
nabycie umiejetnosci prowadzenia gospodarstwa domowego,
utrzymanie gotowosci do podjecia zatrudnienia,
zapewnienie dziecku prawidlowego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego,
nabycie umiejetnosci i radzenia sobie z trudnosciami zycia codziennego,
utrzymywanie stanu zdrowia na optymalnym poziomie,
uregulowanie sytuacji mieszkaniowej.

W ramach prowadzonych dziatari stale prowadzony jest nacisk na dziatalnosc profilaktyczno-
srodowiskow^. Podstawowymi celami 53:



• wzmocnienie rodziny i przygotowanie do podejmowania decyzji i dziatari w sytuacjach
problemowych,

• wyzwolenie w rodzinie przemyslen i emocji,
• zaangazowanie jak najwi^kszej liczby czlonkow rodziny i osob bliskich dla rodziny

podstawowej, w ktorej pojawila sie trudna sytuacja, by stworzyc szeroka siec pomocy
dziecku,

• wskazanie dobrych podstaw, w poszczegolnych grupach pod konstruktywne rozwiazanie
problemu,

• realizacja celow, ktore s^ odpowiedzia na potrzeby rodzin i wymagania systemu.

VII. Dziatania

Wspieranie rodzin biologicznych z dziecmi

Lp.

1.

2.

3.

Dziatania

Tworzenie warunkow
sprzyjajacych prawidtowemu
funkcjonowaniu rodziny

Wzmacnianie wiezi
rodzinnych

Wsparcie rodzin z
problemami:
a) udzielenie pomocy
fmansowej,
b) udzielenie pomocy
rzeczowej,
c) praca socjalna

Realizatorzy

l.Gmina,
2.Jednostki organizacyjne z terenu Gminy,
3.Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Inicjatyw,
4.Osrodki Zdrowia,
S.Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholo\vych,
6.Zespol Interdyscyplinarny,
V.Gminny Osrodek Kultury,
oraz partnerzy w szczegolnosci:
- Komisariat Policji w Paradyzu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
w tym Osrodek Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Rodzinnego
w Opocznie,
- Poradnia Leczenia Uzaleznien w Opocznie,
-Powiatowy Urz^d Pracy
w Opocznie.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z
Opoczna

l.Gmina
2. Jednostki organizacyjne z terenu Gminy,
3. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, w tym Osrodek
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Rodzinnego w Opocznie.
Gminny Osrodek Pomocy SpoJecznej

Czasookres
R.ealizacji
Praca ciagJa

Praca ci^gla

W przypadku
stwierdzenia
potrzeby



Prowadzenie i rozwoj
infrastruktury socjalnej
/przedszkola, osrodki kultury,
punkty opieki nad dzieckiem/

Gmina W miare potrzeb

Wczesna interwencja w
stosunku do rodzin z dziecmi

1.Publiczne Szkoty Podstawowe, Publiczne
Gimnazja i przedszkola
z terenu Gminy
2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z
Opoczna
3. Osrodki Zdrowia.
4. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

W czasie roku
szkolnego w
miare potrzeb

Dozywianie dzieci w szkolach 1.Publiczne Szkoty Podstawowe, Publiczne
Gimnazja i Zespol Szkol Samorzadowych z
terenu Gminy
2.Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

W czasie okresu
zywieniowego

Umozliwienie dzieciom i
mlodziezy z rodzin
najubozszych wyposazenia w
podreczniki szkolne

1 .Gmina,
2.Publiczne Szkoty Podstawowe i Publiczne
Gimnazja z terenu Gminy,
3.Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

m- ce VII-X

Organizacja wypoczynku
letniego i zimowego

1 .Gmina,
2.Publiczne Szkofy Podstawowe i Publiczne
Gimnazja z terenu Gminy
3.Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w
Slawnie,
4. Gminny Osrodek Kultury w Slawnie,
S.Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych w Slawnie

m- ce
II i VII-VIII

9. Umozliwienie dostepu do
poradnictwa specjalistycznego

1.Wojt Gminy SJawno,
2.Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w
Slawnie

W przypadku
potrzeb

10. Prowadzenie dzialari z zakresu
profilaktyki i rozwiazywania
problemow alkoholowych

1 .Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych w Slawnie,
2.Jednostki Organizacyjne z terenu Gminy,
3. Organizacje pozarzadowe
4. Osrodki Zdrowia z terenu Gminy

W ci^gu roku
uczniowie

11. Prowadzenie dzialari z zakresu
przeciwdzialania narkomanii

1. Gmina
2.Jednostki Organizacyjne z terenu Gminy,
3.Osrodki Zdrowia z terenu Gminy.

W ci^gu roku
szkolnego

12. Prowadzenie dzialari z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego

l.Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Inicjatyw w Olszowcu
2. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
3.Qsrodki Zdrowia z terenu Gminy.

Praca ci^gla

13. Prowadzenie dzialari z
zakresu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie i
ochrony ofiar przemocy w
rodzinie

1 .Zespol Interdyscyplinarny W przypadku
potrzeb



Rozwojform rodzicielstwa zastqpczego

Lp. Dziaianie Realizatorzy Czasookres
Realizacji

1. Szeroko zakrojone na terenie
Gminy dziaiania informacyjne
o formach rodzicielstwa
zastepczego

1 .Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
w Stawnie
2.Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
w Opocznie

Praca ciaj»la

2. Wspieranie na terenie Gminy
rodzin zastepczych w
wypemianiu rol opiekunczo -
wychowawczych

l.Gmina
2.Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
w Slawnie
3. Publiczne Szkofy Podstawowe,
Publiczne Gimnazja i Zespol SzkoJ
Samorza_dowych z terenu Gminy,
3.Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
w Opocznie.

W przypadku potrzeb

3. Prowadzenie monitoringu
rodzin

1.Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
w Siawnie,
2.Publiczne Szkofy Podstawowe,
Publiczne Gimnazja i Zespot Szkol
Samorza_dowych
z terenu Gminy.
3. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

Systematycznie

4. Wspolfmansowanie pobytu
dziecka w rodzin ie zastepczej

1 .Urz^d Gminy
2.Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
w Slawnie

Zgodnie
z zapotrzebowaniem

VIII. Czas realizacji

Gminny Program Wspierania Rodziny zostal opracowany na lata 2015-2017

IX. Odbiorcv Prosramu

Adresatami programu sq:

• dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
• rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny niepelne i wielodzietne,
• rodziny ubogie,
• rodziny zastepcze z terenu Gminy,
• wychowankowie rodzin zastepczych.

X. Oczekiwane rezultaty

Zatozenia programu przyjmuj^, iz w miare^ realizacji ustalonych zadan otrzymane zostanq
oczekiwane efekty tj.:

• poprawa funkcjonowania rodzin zagrozonych wykluczeniem spolecznym, co umozliwi
pozostawanie dzieci w rodzinach biologicznych,

• podniesienie poziomu i rozwoj profesjonalnych form pomocy rodzinie w srodowisku,



• konsolidacja dzialan pomocowych.

XI. Sposob monitorowania realizowanych przedsiewziec oraz system ocenv zadan, w tvm
wskaznikow. na podstawie, ktorych bedzie mozliwa ewaluacja i stwierdzenie czv podejmowane
dzialanla przvczvnig sle do zaplanowanych celow programu.

W trakcie realizacji zalozen nastepuje etap pracy, na ktorym osoby zaangazowane
w dzialania jak i sama rodzina obserwuj^ i analizuj^ (monitorujaj na biez^co postepy w realizacji
ustalonego planu- dokonuja okresowej oceny.
Wskazowki do prowadzenia monitoringu:

1 .Sytuacja rodzin zagrozonych dysfunkcjami monitorowania jest na biez^co przez
np. Placowki Oswiatowe, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, Osrodki Zdrowia, Gminn^
Komisjf Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych czy Zespol Interdyscyplinarny,
a w przypadku potrzeby Policji i S^du.
2.Prowadzone dzialania sq dokumentowane, a w uzasadnionym przypadku wprowadzony jest
plan wspolpracy.
3.W czasie dokonywania oceny mozliwa jest weryfikacja przyjetych celow.

Opracowaniu podlega system ocen w tym wskaznikow na podstawie, ktorych bedzie mozliwa
ewaluacja i sprawdzenie czy podejmowane dzialania przyczynia sie do osi^gania zaplanowanych
celow; wstepnie ustalana jest lista priorytetow dla populacji lub poszczegolnych rodzin
w szczegolnosci uwzgledniajqca:

l.Przyczyny trudnej sytuacji /np. alkoholizm, bezradnosc w sprawach opiekunczo-
wychowawczych, dtugotrwaie bezrobocie/.

2.Mozliwosci osoby/ rodziny pozostaj^cej w trudnej sytuacji zyciowej /np. wiezi emocjonalne,
wyksztalcenie zawodowe/.

S.Mozliwosci i zasoby srodowiska / infrastruktura pomocowa /.

4.Ograniczenia rodziny.

S.Dodatkowe cele, ktore ma osiagn^c rodzina.

Monitorowanie dzialan bedzie dokonywane m.in. poprzez analize nastepujqcych danych:

1 .Ilosci porad udzielanych przez specjalistow.

2.11osc interwencji.

S.Liczba rodzin korzystaj^cych z pomocy spotecznej z okreslonych przyczyn oraz struktury
tych rodzin.

4.Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekunczo.

S.Liczba rodzin doswiadczaj^cych przemocy domowej.

6.Liczba dzieci objetych pomocy spoleczna.

7.Liczba dzieci umieszczonych poza rodziny biologicznq.



XII. Zrodla finansowania programu

Zrodla finansowania programu:
1. srodki budzetu Gminy,
2. srodki pozyskane z innych zrodel.

Na realizacje programu w 2015r. przewidziano kwote 346.000,00 zl. w tym m.in. dzialania
z profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych, przeciwdziatania narkomanii, stypendia
szkolne, dozywianie dzieci, pokrycie kosztow pobytu dzieci w placowce opiekunczo- wychowawczej.

PRZ ACY

mgr int. Antadlusz Knap


