UCHWAŁA NR XLI/306/2018
RADY GMINY GODÓW
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z poźn. zm.)
Rada Gminy Godów uchwala:
§ 1. Przyjąć do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Tomas
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Załącznik do uchwały Nr XLI/306/2018
Rady Gminy Godów
z dnia 22 lutego 2018 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny
na lata 2018-2020
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I.

WPROWADZENIE

Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną i naturalne środowisko wychowawcze dziecka, które
oddziałuje na jego osobowość przekazując mu swój system wartości, tradycje i obyczaje, ukierunkowując
jego aktywność i postępowanie na całe życie.
Prawidłowemu

funkcjonowaniu

rodziny

może

zagrażać

szereg

czynników,

wśród

których

najniebezpieczniejsze są zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie może uczynić daną rodzinę dysfunkcyjną,
która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i innych członków rodziny oraz pomyślnie
rozwiązać swoich problemów i sytuacji kryzysowych. Uzależnienia, przemoc, niezaradność i brak
umiejętności wychowawczych, zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja
materialna to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, które mają charakter złożony, wymagający
interdyscyplinarnych rozwiązań. W przypadku dezorganizacji rodziny nie spełnia ona swoich podstawowych
zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się
coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dlatego też,
jeżeli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania
rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Rodziny dysfunkcyjne wymagają
stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, pedagogów szkolnych,
pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które
mają kontakt z rodziną.
Polityka prorodzinna powinna bowiem odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z przemian
rodziny i uwarunkowań oddziałujących na jej funkcjonowanie. Powinna być ukierunkowana na wspieranie i
pomoc w przezwyciężaniu trudności, a w konsekwencji na usamodzielnienie poprzez wskazanie sposobów
wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Gminny program wspierania rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie
rodzin

przeżywających

trudności

w wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczych,

w procesie

przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania, w szczególności poprzez pracę z
rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania
powinny koncentrować się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach gdy dziecko
umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.
II.

UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

Zgodnie z artykułem 176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm. ) do zadań własnych gminy należy m.in.
opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny.
W świetle zadań ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być
udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by
działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji.
Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania rodziny w gminie
Godów na lata 2018 - 2020. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest
utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
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opiekuńczo-wychowawczych mających na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez
pracę z rodzina oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Podstawa prawna:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Godów na lata 2018-2020 jest spójny z kierunkami działań
przyjętych w szczególności w następujących aktach prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1390)
4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
5) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Godów na lata 2017- 2026, przyjętej
uchwałą Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2016 r.
6) Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Godów przyjęty uchwałą nr XV/11/12 Rady Gminy Godów z dnia 30 stycznia 2012 r.
III.

DIAGNOZA GEOGRAFICZNA I DEMOGRAFICZNA

Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie
wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu wodzisławskiego. Od
zachodu graniczy z gminą Gorzyce, od północy sąsiaduje z miastem Wodzisław Śląski i gminą Mszana, od
wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój, zaś wzdłuż całej południowej granicy gminy przebiega granica
państwa z Republiką Czeską. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Godów, Gołkowice, Krostoszowice,
Łaziska,

Podbucze,

Skrbeńsko i Skrzyszów, obejmujących powierzchnię 38,08 km 2 i zamieszkiwanych

przez ok. 13 tys. mieszkańców. Gmina Godów posiada korzystną pozycję strategiczną ze względu na
sąsiedztwo z Czechami, bliskość takich miast jak Rybnik, Wodzisław Śląski i Jastrzębie-Zdrój, a także ze
względu na przebiegającą przez gminę autostradę A1 z węzłem w Łaziskach. Odległość dzieląca gminę od
stolicy województwa śląskiego – Katowic – to niecałe 65 km. Gmina jest całkowicie zwodociągowana i
zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną. Geograficznie
Gmina Godów należy do Wyżyny Śląskiej, a w jej obrębie do Płaskowyżu Rybnickiego. Teren gminy jest
pagórkowaty, poprzecinany malowniczymi
Piotrówki. Godów

jest

gminą

dolinami

odznaczającą

się

czterech
wysokim

rzek:

Olzy,

udziałem

Leśnicy, Szotkówki i
terenów o wartościach

przyrodniczych, na które składają się m.in. urozmaicona rzeźba terenu, wysokie walory przyrodnicze i
estetyczne dolin rzecznych oraz mniejszych cieków stałych i okresowych, a także bogactwo szaty roślinnej.
W parkach podworskich w Łaziskach i Godowie występuje liczne starodrzewie. Sołectwa poprzecinane są
licznymi drogami i ścieżkami biegnącymi wśród zieleni do uroczych miejsc i zakątków. Do atrakcyjnych pod
względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów należą m.in. jar w Gołkowicach, las

w

Żabkowie,
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środowisko wodne w dolinie Olzy w Łaziskach, uroczysko w obrębie lasu przy granicy z Czechami w
Łaziskach, fragment doliny rzeki Leśnicy oraz zadrzewione wzgórze w Podbuczu.
Liczba mieszkańców wynosi 13626 z czego 160 osób zameldowanych jest na pobyt czasowy. (Źródło:
Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Godów wg stanu na dzień 31.12.2017 ).
Liczba mieszkańców w Gminie Godów zameldowanych na pobyt stały:
1.

Godów –

1879

2.

Gołkowice –

3953

3.

Krostoszowice –

1044

4.

Łaziska –

1738

5.

Skrbeńsko –

971

6.

Skrzyszów –

3669

7.

Podbucze –

212

Ogółem:
IV.

13466

DIAGNOZA SPOŁECZNA

Do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza danych o osobach i
rodzinach z terenu gminy objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie, dalej
zwanym GOPS. GOPS rozwiązuje problemy społeczne przy współudziale sądu i jego organów
pomocniczych, Policji, instytucji oświatowych, podmiotów leczniczych, a także kościoła i środowiska
lokalnego. Z działaniami na rzecz rodziny związany jest również Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, który m.in. diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania w
środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
rozpowszechniania informacji o instytucjach, opracowuje procedury postępowania w związku z wystąpieniem
przemocy w rodzinie.
Na dzień 31.12.2017 r. wsparciem GOPS w Godowie objęto 219 rodzin.
Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS w Godowie w latach 2015 – 2017
Liczba rodzin

2015

2016

2017

Rodziny ogółem

224

201

219

Rodziny z dziećmi

93

85

83

W tym rodziny niepełne z dziećmi

34

32

23

3

3

3

W tym rodziny z dziećmi
niepełnosprawnymi
Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie
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Tabela nr 2. Liczba dzieci w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w latach 2015 – 2017
Rok

Ogółem rodziny z
dziećmi

w tym 1
dziecko

w tym 2
dzieci

w tym 3
dzieci

w tym 4
dzieci

w tym 5
dzieci

w tym 6
dzieci

2015

93

29

38

18

5

1

2

2016

85

32

29

14

7

1

2

2017

83

33

29

14

4

1

2

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie

Tabela nr 3. Główne powody udzielania pomocy w latach 2015-2017
2015
Powód przyznania pomocy

2016

2017

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Bezrobocie

84

248

79

217

59

166

Niepełnosprawność

49

104

47

89

38

63

Długotrwała lub ciężka choroba

52

119

52

111

45

84

Bezradność w sprawach
opiekuńczych i wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego

57

204

70

228

59

201

Alkoholizm

27

56

22

40

16

34

Przemoc w rodzinie

7

27

5

20

2

9

Razem

276

758

275

705

219

557

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie

W gminie obserwuje się głównie takie problemy jak: bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, uzależnienie od alkoholu oraz przemoc
w rodzinie.
Główną przesłanką przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie. W rodzinach
wychowujących dzieci, zamieszkujących teren Gminy Godów głównymi przyczynami bezrobocia jest przede
wszystkim brak zaradności społecznej, niewłaściwe kompetencje rodzicielskie, niepełnosprawność,
długotrwała choroba oraz alkoholizm.
Dodatkową formę pomocy dla rodzin stanowią również świadczenia rodzinne. Mieszkańcy mają możliwość
korzystania z „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”, upoważniających każdego członka rodziny wielodzietnej
do szeregu zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze maja możliwość korzystania z katalogu
ofert handlowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Na dzień 31.12.2017 r. wydano 717 Kart dla rodzin
wielodzietnych.
Od kilku lat coraz wyraźniej dostrzegany jest kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym nie tylko dzieci i
młodzieży, ale także wielu rodziców. Związane jest to często z innymi problemami występującymi w rodzinie
tj. wszelkiego rodzaju uzależnienia, utrata pracy, niedostateczna ilość środków finansowych na bieżące
utrzymanie.
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Z informacji opracowanej przez GOPS na podstawie sprawozdań oraz informacji uzyskanych od
pracowników socjalnych wynika, że w latach 2015 - 2017 liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przedstawia się podobnie. Wzrasta niestety liczba rodzin,
którym przydzielono asystenta. Są to rodziny, które wymagają wsparcia w znacznie szerszym wymiarze
aniżeli pomoc oferowana w ramach pracy socjalnej (tabela nr 1).
Tabela Nr 4. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
Rok

Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych

2015

45

2016

52

2017

44

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie

Tabela Nr 5. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny
Rok

2015

2016

2017

Liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny

8

14

16

Liczba dzieci w rodzinach objętych pracą asystenta
rodziny

27

34

34

Liczba asystentów rodziny / wymiar etatu /

1

1

1

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie

Tabela Nr 6. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w poszczególnych latach oraz koszty
poniesione przez Gminę Godów w tym zakresie
Rok

2015

2016

2017

Liczba dzieci przebywających w pieczy
zastępczej

9

22

16

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

67455

44308

76402

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie
Głównym celem w ostatnich latach była poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie wypełniania roli
opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach wymagających wsparcia asystenta prowadzona była praca mająca
na celu rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych i opiekuńczo-wychowawczych. Praca pracownika
socjalnego i asystenta rodziny w rodzinach problemowych spowodowała, że funkcjonowanie niektórych
rodzin na wielu płaszczyznach poprawiło się, np. przywrócono kompetencje rodzicielskie poprzez udział w
szkoleniach i programach edukacyjnych dla rodziców, podjęcie leczenia odwykowego, intensyfikację
aktywności zawodowej rodziców, nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, podjęcie lub
utrzymanie pracy zawodowej. W sferze socjalnej między innymi zabezpieczono dzieci w świadczenia
alimentacyjne, prowadzono zajęcia mające na celu rozsądne gospodarowanie budżetem domowym.
Podstawową formę wsparcia w kryzysach szkolnych, rówieśniczych i osobistych dla dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych stanowi placówka wsparcia dziennego. Dzieci otoczone opieką wychowawców mają
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zapewnione warunki do nauki, zabawy oraz twórczego spędzania czasu wolnego, a także możliwość
skorzystania z posiłku w formie podwieczorku. Uczestnikami zajęć w większości również są dzieci z rodzin
objętych pomocą społeczną. Na terenie Gminy funkcjonuje jedna placówka tego typu – Świetlica
Profilaktyczno – Wychowawcza w Krostoszowicach z filią w Łaziskach. W 2017 roku w/w placówka
obejmowała opieką 61 dzieci.
Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie rodziny mają również możliwość
korzystania z rządowych programów wsparcia rodzin takich jak „Rodzina 500+”, wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

czy

kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.
Gmina Godów uczestniczy również w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach
którego rodzinom ubogim przekazywane są bezpłatnie artykuły spożywcze z zasobów Śląskiego Banku
Żywności. Od 2014 roku w ramach programu przekazano 57 847,52 kg żywności dla: 250 osób w latach
2014-2015, 290 w roku 2016 i 280 w roku 2017.
Tabela Nr 7. Rodziny objęte wsparciem w ramach programu „Rodzina 500+”
Rok

2016

2017

Liczba rodzin objętych programem „Rodzina 500+”

937

950

Wysokość środków przekazanych rodzinom w
ramach programu

5 289 740

7 214 610

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie

Tabela Nr 8. Rodziny objęte wsparciem kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem”
Rok

2016

2017

Liczba rodzin objętych programem

0

1

Wysokość środków przekazanych rodzinom w ramach
programu

0

4000

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie
Tabela Nr 9. Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Rok

2015

2016

2017

Liczba osób objętych programem

254

260

224

81492

85250

83500

Wysokość środków
ramach programu

przekazanych

osobom

w

Źródło: Opracowanie własne GOPS w Godowie
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V.

ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo- wychowawczej,
zagrożone w szczególności ubóstwem, przemocą w rodzinie, problemem uzależnień oraz rodziny, których
dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Program skierowany jest do rodzin z terenu gminy Godów
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin niewydolnych wychowawczo.
VI.

CELE PROGRAMU

Cel główny
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie
przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.
Cele szczegółowe programu:
a)

diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:

-

wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności;

-

prace socjalną, polegająca na rozpoznawaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich,

zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym;
-

konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcyjność

rodziny.
b)

zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:

-

zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o pomocy

społecznej;
-

objecie dożywianiem wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i szkół

ponadpodstawowych;
-

monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez kontakt i współpracę z

placówkami służby zdrowia na terenie Gminy Godów;
-

zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
c)

zapobieganie

powstawaniu

sytuacji

kryzysowych

wymagających

interwencji

oraz

rozwiązywanie już istniejących poprzez:
-

systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych,

nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli instytucji kontaktujących się z rodziną, w tym z
placówkami służby zdrowia;
-

zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych;
-

działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin, w których opiekunowie pozostają bez

pracy;
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-

podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny;

-

monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, zarówno dzieci, jak i rodziców motywowanie

do podjęcia terapii i monitorowanie terapii;
motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania

-

własnych dysfunkcji związanych z uzależnieniem oraz przemocą w rodzinie przy współpracy z Gminną
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z Policją i Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Godów;
współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności ze

-

szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, PCPR, w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod
względem zdrowotnym, materialnym i społecznym.
d)

dążenie do reintegracji rodzin poprzez:



pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu
odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na
powrót dzieci do rodziny naturalnej, przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez
wsparcie asystenta rodziny.

e)

zapobieganie powstawaniu zjawisk patologicznych i dysfunkcyjnych w rodzinie poprzez:



zapewnienie przez Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą w Krostoszowicach opieki nad dziećmi
i organizacja czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych, a także wspieranie dzieci w
rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce,
rozwijanie zainteresowań dzieci oraz kształtowanie postaw prospołecznych, propagowanie wiedzy
na temat profilaktyki uzależnień oraz pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym, organizowanie imprez okolicznościowych połączonych z wręczaniem drobnych
upominków dla wychowanków, prowadzenie działań edukacyjnych w celu kształtowania postaw
prozdrowotnych, w tym nawyków zdrowego żywienia, pomoc socjalną poprzez zapewnienie
wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku;



wspieranie przez Urząd Gminy w Godowie lokalnych programów oraz inicjatyw na rzecz rodziny w
zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny;



zapewnienie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Godowie osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy dostępu do
specjalistycznych

form

wsparcia

poprzez

prowadzenie

punktu

konsultacyjnego

dla

osób

uzależnionych od alkoholu; organizacja i finansowanie odpoczynku letniego z programem
profilaktycznym w szczególności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu
oraz przemocą w rodzinie; wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży (w tym pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych,
sportowych i rekreacyjnych); podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty;
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integrowanie i koordynowanie działań wszystkich instytucji oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy,
podejmowanie czynności w związku z wszczęciem

procedury Niebieskiej Karty w ramach

działalności Zespołu interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie,
przy ścisłej współpracy z kuratorami sądowymi;



zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i rodzinom na terenie Gminy Godów; podejmowanie
czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty; przeciwdziałanie przestępczości i uzależnieniom
wśród młodzieży przy współpracy z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Gołkowicach;



zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie przez Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki zajęć w zakresie kultury, sztuki i zajęć ruchowych; organizowanie zajęć
pozaszkolnych i pozalekcyjnych mających na celu rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów;



realizacja przez placówki oświatowe z terenu Gminy Godów szkolnych programów profilaktycznych,
edukacyjnych, wychowawczych; wsparcie pedagogiczne dla rodziców i dzieci; pomoc w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych; podejmowanie czynności w ramach procedury
Niebieskiej Karty.

VII.

REALIZATORZY PROGRAMU

Program będzie realizowany i koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie we
współpracy z instytucjami realizującymi zadania w zakresie wspierania rodziny oraz pełniącymi funkcje
wspierające:

a) Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Krostoszowicach;
b) Urząd Gminy w Godowie;
c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
Godowie;

d) Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie;
e) Posterunek Policji w Gołkowicach;
f) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie;
g) placówki oświatowe z terenu Gminy Godów;
h) Kuratorzy sądowi.
VIII.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Godów na lata 2018 – 2020 odbywać się
będzie w ramach środków budżetu Gminy Godów, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych
z innych źródeł.
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IX.

MONITOROWANIE PROGRAMU
1. Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Godów na lata 2018 - 2020 jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej przedstawi sprawozdanie z realizacji niniejszego programu Wójtowi Gminy Godów w
terminie do końca lutego za rok poprzedni.
2. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy Godów przedłoży Radzie Gminy Godów
sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w niniejszym programie w roku poprzednim.
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