SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA
RODZINY NA LATA 2016 – 2018
ZA ROK 2017

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony
dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce
o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony
przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką
społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków,
a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc
dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji
pracujących z dziećmi i rodzicami (...)”.
Preambuła do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 powstał zgodnie z art. 176
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Celem głównym programu jest: wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji związanych z opieką i wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci. Profilaktyka
środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.
Cel główny programu realizowany jest poprzez cele szczegółowe i zadania im przypisane.
1. Zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych oraz bezpieczeństwa rodzinie.
Zadanie 1.1. Zapewnienie pomocy finansowej, rzeczowej oraz dożywiania dla rodzin
zagrożonych lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych.

Najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy
Rok 2015
Rok 2016
społecznej
liczba rodzin liczba rodzin

Rok 2017
liczba
rodzin

Bezrobocie

302

256

131

Niepełnosprawność

286

330

285

79

50

43

Długotrwała choroba

213

244

191

Potrzeba ochrony macierzyństwa

25

5

6

Alkoholizm

60

66

68

Bezradność
w
wychowawczych

sprawach

opiekuńczo -

Źródło: dane OPS Bielawa

Z analizy powyższej tabeli wynika, że spada liczba rodzin korzystających ze
świadczeń pieniężnych Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu bezrobocia, jak również
z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Zmalała również liczba osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych, prawdopodobnie dzięki dodatkowej pomocy finansowej
ze strony Państwa w postaci świadczenia wychowawczego 500+.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bielawie realizuje Rządowy Program „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania”. W roku 2017 zmalała liczba dzieci objętych tym
Programem. Ilość dzieci korzystających z Programu w roku 2017 wynosi 97 (w roku 2016
wynosiła 123 osoby), przypuszczalnie powodem zmniejszenia się liczby dzieci objętych tą
formą wsparcia - jest również wypłata świadczenia wychowawczego 500+.
Inna formą wsparcia dla bielawskich rodzin jest stypendium szkolne. W 2017 r.

276

uczniów otrzymało takie świadczenie dodatkowo OPS udzielił 8 zasiłków szkolnych.
Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja” w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc
Żywnościowa na rok 2017 r. wspiera mieszkańców Bielawy w formie żywności i w 2017 r.
wydała żywność dla 105 rodzin.
Poniższa tabela przedstawia liczbę bielawskich rodzin w 2017r., które otrzymały
świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych, świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, alimenty na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rodzaj świadczenia

L.p

Liczba
rodzin

1

Zasiłek rodzinny

2

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

1336

korzystania z urlopu wychowawczego

67

3

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

94

4

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego w

78

5

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

142

6

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

7

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

8

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem
zamieszkania

3

132
581
97

9

Zasiłek pielęgnacyjny

904

10

Świadczenie pielęgnacyjne

96

11

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

208

12

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

259

13

Specjalny zasiłek opiekuńczy

41

14

Zasiłek dla opiekuna

28

15

Świadczenie rodzicielskie

123

16

Świadczenie wychowawcze 500+

1882

17

Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach

139

rodzinnych, tzw. zł/zł
18

Jednorazowe świadczenie w wys. 4 tyś. z ustawy „ Za życiem”
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Źródło: dane OPS Bielawa

Ponadto w 2017 r. 624 rodzin skorzystało z dodatku mieszkaniowego, natomiast 292
rodzin z dodatku energetycznego.
Placówki oświatowe: żłobek, przedszkola i szkoły w roku 2017 podobnie jak w roku
2015 i 2016 realizowały zadanie w zakresie pomocy finansowej poprzez udzielanie informacji
o możliwości skorzystania z pomocy finansowej z tut. OPS. Szkoły natomiast pozyskują
sponsorów, organizują zbiórki rzeczowe, kiermasze książek dla uczniów w trudnej sytuacji
materialno – bytowej.
Raz w roku przed Świętami Bożego Narodzenia Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”
organizuje projekt „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci od
2 do 14 lat, gdzie dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i dotkniętych problemem
uzależnienia otrzymują prezenty. W 2017 r. rozdano 500 paczek świątecznych.
Zadanie 1.2. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem
lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.
Pracownicy socjalni i asystenci rodzin obejmują monitoringiem sytuację zdrowotną
rodzin z dziećmi. Działania, które są podejmowane to między innymi nawiązanie kontaktu
z przychodnią oraz wspólne wizyty u lekarza z rodziną, wgląd do książeczki zdrowia lub
innej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia dziecka np.: karta leczenia szpitalnego.
Inną formą wsparcia może być pomoc w skompletowaniu i złożeniu niezbędnej dokumentacji
4

w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub ustalenia stopnia niepełnosprawności
dla dziecka powyżej 16 roku życia. Pracownicy tut. OPS motywują do podjęcia działań
w celu poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka wyrównywania deficytów rozwojowych
( np.: Program Rządowy „Wczesne Wspomaganie Rozwoju”). Asystent rodziny w trakcie
diagnozowania sytuacji i dominujących problemów rodziny często zauważa, że rodzice mają
niską świadomość, jak ważne jest systematyczne dbanie o zdrowie i higienę swoich dzieci.
Bardzo często zdarza się, że dzieci nie mają nawyku dbania o higienę jamy ustnej i nigdy nie
były u stomatologa. Asystent mobilizuje rodziców do realizowania zaniechanych wizyt
lekarskich, edukuje rodziców w zakresie prawidłowej higieny.
Bielawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wspierają uczniów z rodzin
dotkniętych dysfunkcją poprzez wsparcie psychologiczne i pedagogiczne na terenie szkoły
oraz bieżące informowanie tut. Ośrodka o zdiagnozowanych nieprawidłowościach w zakresie
opieki i wychowania dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również
z placówkami służby zdrowia w zakresie monitorowania sytuacji zdrowotnej dzieci.
Pracownicy kontrolują czy rodzice dokonują obowiązkowych szczepień i realizują zalecone
badania specjalistyczne.
Zadanie 1.3. Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Urzędem Miasta, który finansuje kolonie
oraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. OPS rekrutuje dzieci i młodzież, które ukończyły
7 r. ż., a nie ukończyły 16 r. ż. i spełniają kryterium dochodowe wskazywane w art. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub pochodzą z rodzin spełniających kryterium
zawarte w art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W 2017 r.
w koloniach w sumie wzięło udział 61 bielawskich dzieci. Urząd Miasta dofinansował
również półkolonie zimowe, w których udział wzięło 80 dzieci oraz półkolonie letnie dla
60 dzieci.
Dzieci z rodzin objętych wsparciem tut. Ośrodka mają możliwość skorzystania
z wypoczynku, którego nie są w stanie zapewnić im ich rodzice.
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Zadanie 1.4. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
i placówkach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej ustalana jest zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, gmina ponosi odpłatność według następujących
zasad:


10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,



30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,



50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rok

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej

2014

66

2015

53

2016

70

2017

85

Źródło: dane OPS Bielawa

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że niestety stale zwiększa się
liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W dużej mierze spowodowane jest to
poprawą sytuacji dochodowej rodzin dysfunkcyjnych, które otrzymały od kwietnia 2016r.
świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci. Pracownicy Ośrodka zauważyli, że w rodzinach
gdzie istniał problem uzależnień, sytuacja nadużywania alkoholu lub innych środków
zaostrzyła się, co pogłębiło dysfunkcje w funkcjonowaniu rodziny, zwłaszcza w sferze opieki
i wychowania dzieci. Podejmowane próby współpracy z tymi rodzinami nie zawsze kończyły
się sukcesem. W roku 2017 było 7 przypadków interwencyjnego odebrania dzieci z rodziny
w związku z przemocą domową. Najczęściej wynikało to ze sprawowania opieki nad
dzieckiem pod wpływem alkoholu ( łącznie 17 dzieci).
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2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących.
Zadanie 2.1. Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym
niewydolnych wychowawczo, w których występują problemy przemocy, uzależnień lub
długotrwała choroba.
Szczególnym zainteresowaniem, w trosce o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój
dzieci, objęte są rodziny, gdzie występuje problem przemocy domowej, uzależnienia lub
długotrwała choroba. Dzieci z rodzin, gdzie występują w/w problemy potrzebują wsparcia
i zainteresowania w sferze psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz ogólnego funkcjonowania
w środowisku.
Praca socjalna z tymi rodzinami polega głównie na systematycznym monitorowaniu
sytuacji rodzin, na wzmacnianiu ich oraz motywowaniu do podjęcia działań zmierzających do
poprawy funkcjonowania rodziny jako takiej. Praca z rodziną powinna rozpocząć się
w momencie przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności, jest niezbędna wówczas, gdy
w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecka.
W 2017 r. procedurą Niebieskie Karty objętych było

361 osób w tym 121 dzieci.

Z uwagi na szczególnie trudną sytuację dzieci funkcjonujących w środowisku, gdzie
występuje problem przemocy są one obejmowane interdyscyplinarną pomocą. W ramach tych
działań prowadzona była pomoc w zakresie pracy socjalnej, wsparcia psychologicznego
i pedagogicznego. Dziecko jako ofiara przemocy to złożony problem, dlatego w jego
rozwiązanie włączane są wszelkie podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny. W roku
2017 odnotowano 9 procedur NK wszczętych przez Oświatę (2016 r. - 1 procedura),
co świadczy o wzroście świadomości i zaangażowania pracowników szkół w problem
przemocy domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w zakresie monitorowania
rodzin współpracuje z Komisariatem Policji. Dzielnicowi mają możliwość wejścia do rodziny
o każdej porze dnia, co daje im pełen obraz sytuacji. Systematycznie przekazują informacje
pracownikom OPS na temat funkcjonowania monitorowanych przez nich rodzin podczas
posiedzeń grup roboczych.
Odzyskiwanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie jest
możliwe w momencie kiedy zarówno sprawca jak i ofiara przemocy domowej podejmują
aktywną współpracę w kierunku wyeliminowania przyczyn przemocy takich jak:
uzależnienia, niskie kompetencje rodzicielskie, akceptowanie przemocy jako środka
wychowawczego. Jeśli rodzice podejmują współpracę z instytucjami działającymi na rzecz
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wspierania rodzin istnieje duża szansa przywrócenia prawidłowego funkcjonowania rodziny
oraz możliwości bezpiecznego rozwoju dzieci. W wyniku pracy z rodziną powinna ona
osiągnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było
zagrożone. Na podstawie danych Kuratorskiej Służby Sądowej wynika, że w 2017 r.
w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła liczba nadzorów nad sposobem wykonywania władzy
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (tzw. nadzory opiekuńcze), w Bielawie w 2016 r. było
ich 70, natomiast w roku 2017- 92 i dotyczyły 150 małoletnich. Nadzory nad nieletnimi
w 2017 r. - 36 o 9 więcej niż w 2016r. Nadzory nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do
leczenia odwykowego - 4, w roku 2016 było ich natomiast 3.
Z powyższych danych wynika, że nadal wzrasta liczba rodzin wymagających wsparcia
i nadzoru w zakresie wypełniania władzy rodzicielskiej. Jest to efektem systematycznej
współpracy i przepływu informacji między instytucjami angażującymi się w pomoc dziecku,
by zapewnić bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju dzieciom
Zadanie 2.2. Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo wychowawcze, prowadzona przez pracownika socjalnego.

W 2017 r. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych została
zdiagnozowana u 43 rodzin starających się o pomoc materialną z pomocy społecznej. Praca
socjalna z rodziną wykazującą problemy opiekuńczo - wychowawcze polega głównie na
wzmocnieniu i motywowaniu do poprawy własnej sytuacji życiowej w oparciu o zasoby
własne rodziny i źródła wsparcia zewnętrznego (najbliższa rodzina, instytucje pomocowe).
Trudności w opiece i wychowaniu często wynikają z niskich kompetencji rodzicielskich,
deficytów intelektualnych lub zaburzeń psychicznych rodziców.

Rodzice nie radzą sobie

również z opieką i wychowaniem dzieci, gdy borykają się z problemem uzależnień, wtedy
praca socjalna skupia się na uświadomieniu klientowi, że jego problem dotyczy całej rodziny.
Rola pracownika socjalnego w dużej mierze skupia się na motywowaniu klienta do podjęcia
działań. Pracownik socjalny we współpracy z innymi podmiotami i specjalistami (asystent
rodziny, psycholog, pediatra, radca prawny, kurator, dzielnicowy, przedstawiciel GKRPA,
itp.) planuje pomoc dla rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Jeśli
pracownik socjalny uzna, że najlepszą formą pracy z rodziną będzie przydzielenie asystenta
rodziny, proponuje klientom taki rodzaj wsparcia. Wspólnie z asystentem i rodziną objętą
wsparciem sporządza plan pracy zawierający działania, termin ich wykonania oraz
przewidywane efekty.
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Zadanie 2.3. Zapewnienie wsparcia asystenta rodzinom przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej asystent rodziny jest przydzielany na zasadach określonych w art. 11 pkt. 1 i 2
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2017 r. Ośrodek zatrudniał na umowę o pracę 3 asystentów rodziny oraz
1 asystenta na umowę zlecenie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Asystent
zatrudniony w ramach Programu pracował w okresie od V – VII. 2017 r., co czasowo
pozwoliło na objęcie wsparciem większej liczby rodzin tego wymagających. Rodziny, które
przez czas trwania projektu nie odzyskały samodzielności i nie podniosły kompetencji
rodzicielskich zostały przekazane do kontynuowania współpracy asystentom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie trzeciego asystenta rodziny na umowę o pracę w tut.
OPS

pozwoliło

objąć

wsparciem

większą

liczbę

rodzin

tego

wymagających.

W 2017 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 59 rodzin. Wszystkie te rodziny pracowały
z asystentem na zasadach dobrowolności, tzn. żadna z nich nie była zobowiązana przez Sąd
Rodzinny. Asystenci rodzin prowadzą stałą współpracę ze szkołami, kuratorami, służbą
zdrowia, itp. w zakresie pracy z rodziną i na jej rzecz. Asystent rodziny realizuje wsparcie
i pedagogizację z elementami terapii i pracy socjalnej w środowisku zamieszkania rodziny lub
w miejscu przez nią wskazanym. Motywuje i dopinguje członków rodziny do podejmowania
działań mających na celu poprawę ich sytuacji np. poszukiwanie zatrudnienia, podjęcie
leczenia odwykowego. Monitoruje również postępy rodziny w realizacji wspólnie
opracowanego planu pracy. Asystenci rodzin nierzadko towarzyszą klientowi przy
załatwianiu spraw urzędowych. Klienci bardzo często boją się kontaktów z instytucjami
i urzędami, nie wiedzą jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć.
Z początkiem 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, która nałożyła na asystenta rodziny nowe zadania,
poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet
w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet
w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano
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ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która
powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Zgodnie z ustawą rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe
świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Tutejszy Ośrodek
wypłacił w 2017 r. 3 takie świadczenia. Natomiast 3 rodziny były koordynowane przez
asystenta rodziny w zakresie opieki medycznej - 2 kobiety w ciąży, a 1 w zakresie leczenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Zadanie 2.4. Współdziałanie podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny celem
zapewnienia interdyscyplinarnej pomocy i podjęcie stosownych działań.

W Gminie Bielawa podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny podejmują trud
i starają się poprawić sytuację dziecka i rodziny poprzez systematyczną pracę na rzecz
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, ograniczania patologii społecznych i stworzenia
skutecznego systemu wsparcia w ramach swoich kompetencji. Praca z rodziną
wieloproblemową wymaga wysiłku interdyscyplinarnego, czyli rozłożonego na fachowców
z różnych dziedzin. Lokalny system pomocy rodzinie z roku na rok rozwija się, co zwiększa
efektywność działań i tworzenia wsparcia informacyjnego (o dostępnych ofertach pomocy
w miejscu zamieszkania, a także na poziomie powiatu i województwa oraz o adresach
instytucji i organizacji pozarządowych, konkretnych specjalistów). Niezwykle ważnym
elementem działań podejmowanych przez wszystkie instytucje i organizacje działające na
terenie gminy powinny być działania profilaktyczne. W ramach realizacji projektu pn.
„Działając wspólnie – dbamy o rodzinę” przygotowano 2000 szt. ulotek, w których zawarto
podstawowe informacje na temat tego czym jej przemoc, jak się jej ustrzec, a także z jakich
działań można skorzystać w Bielawie, w celu podniesienia świadomości na temat tego
zjawiska, jak również w celu uzyskania pomocy. Ulotki były dystrybuowane przez OPS,
Policję, GKRPA, grupy robocze.
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich kompetencji ściśle współpracuje
z kuratorami sądowymi, PCPR,

placówkami oświaty, GKRPA, Misją Nowa Nadzieja,

MZBM. Daje to szansę na podjęcie kompleksowych działań w kierunku poprawy sytuacji
rodzin i dzieci z terenu gminy.
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Zadanie 2.5. Współpraca z rodzinami, których dzieci umieszczone są w pieczy
zastępczej.
Zgodnie z art. 10 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną. Asystent rodziny współpracuje z rodziną w celu
pokonania trudnej sytuacji życiowej i umożliwienia powrotu dzieci do domu rodzinnego.
Z rodzinami, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej prowadzona jest praca
socjalna, poradnictwo psychologiczne, udzielane są informacje gdzie na terenie miasta
Bielawa można uzyskać pomoc w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, pomocy
psychologicznej. W 2017r. asystenci udzielali wsparcia 16 rodzinom, których dzieci były
umieszczone w pieczy zastępczej (34 dzieci), z tego 12 dzieci powróciło do rodzin
biologicznych, w 5 przypadkach rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Zadanie 2.6. Zapewnienie dostępności konsultacji, poradnictwa specjalistycznego oraz
organizowanie i informowanie o miejscach pomocy
Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem polityki społecznej ukierunkowanej na
tworzenie

warunków do budowania zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania

i rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z elementów tego systemu jest stałe
zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, z którego mogą korzystać osoby oraz
całe rodziny wymagające takiego wsparcia.
Każda rodzina w Bielawie potrzebująca wsparcia może skorzystać ze specjalistycznego
poradnictwa, w tym prawnego, rodzinnego

i psychologicznego. Psycholog zatrudniony

w Ośrodku prowadzi między innymi: poradnictwo rodzinne i wychowawcze dla rodzin
przejawiających niewystarczające kompetencje opiekuńczo - wychowawcze. Poradnictwo
prawne, udzielane na terenie Ośrodka odbywa się wolontarystycznie i obejmuje m.in. pomoc
w sporządzaniu projektów pism procesowych

w zakresie: prawa rodzinnego (rozwody,

separacje, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie opiekunów prawnych, rodzin
zastępczych, in.), prawa karnego (wszczęcie postępowania karnego i jego przebiegu), prawa
administracyjnego w odniesieniu do prawa lokalowego dla rodzin. Porady udzielane były
w każdy poniedziałek w godzinie od 13.30 - 15.00.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26 roku
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życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65
lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub
poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. W Bielawie
zadanie zostało powierzone do realizacji Sudeckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony
Zdrowia "Szansa". Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieścił się przy ul. Lotniczej 5,
porady udzielane były 5 dni w tygodniu w godz. 9 – 13.
Na potrzeby rodzin naszego miasta zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” przygotowany został lokalny informator
(w załączeniu), który pomoże przygotować się kobiecie w ciąży na narodziny także
nieuleczalnie chorego dziecka W informatorze zawarte są informacje na temat
przysługujących praw, adresy placówek, gdzie świadczona jest podstawowa i specjalistyczna
opieka zdrowotna oraz pozostałych realizatorów wsparcia w tym zakresie.

Zadanie 2.7. Terapie i mediacje, organizowanie grup wsparcia.
Na terenie naszego miasta funkcjonują placówki, które prowadzą oddziaływania
terapeutyczne ukierunkowane na problematykę uzależnień, problemów psychicznych
i opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia organizowane są w formie spotkań indywidualnych
i grupowych, w trakcie których terapia skupia się na bieżących trudnościach oraz
długofalowej pracy z klientem. Psycholog Ośrodka w 2017r. prowadził grupę wsparcia dla
rodziców dzieci niepełnosprawnych, której głównym celem było wzmocnienie kompetencji
opiekuńczych i wsparcie emocjonalne w trudnościach, które wynikają z wychowywania
dziecka z niepełnosprawnością. W 2017r. były prowadzone mediacje, które w dużej mierze
dotyczyły konfliktów wewnątrzrodzinnych.
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3. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej.
Zadanie 3.1. Mobilizowanie rodziców do korzystania z warsztatów umiejętności
wychowawczych oraz specjalistycznych konsultacji.
Działania edukacyjne służą

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych,

alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców. Tutejszy
Ośrodek widzi dużą potrzebę edukowania rodziców.
W 2017r. podobnie jak w latach poprzednich Ośrodek Pomocy Społecznej dawał
możliwość podniesienia kompetencji wychowawczych. W Ośrodku prowadzone były
warsztaty umiejętności wychowawczych w każdy piątek w godz. 9.30 - 11.00 oraz we wtorki
w godz. 15.00-16.30. W zajęciach uczestniczyło łącznie 25 osób. Asystenci rodziny wraz
z pracownikami socjalnymi tut. OPS motywowali do udziału w warsztatach i podnoszenia
umiejętności wychowawczych rodziców tego wymagających. W warsztatach uczestniczyli też
rodzice zobowiązani do tego na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego, zaleceń kuratora
sądowego, skierowane do OPS przez pedagoga szkolnego. Warsztaty opierały się głównie na
podniesieniu wiedzy i praktycznych umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców.
Zajęcia dotyczyły między innymi:


kształtowania umiejętności prawidłowej komunikacji w rodzinie,



kształtowania umiejętności prawidłowego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb
dzieci,



kształtowania umiejętności kreatywnego i aktywnego spędzania czasu z dzieckiem,



kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych,



kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów,



kształtowania umiejętności właściwego reagowania na negatywne zachowania dzieci.

Żłobek publiczny w 2017 r. zorganizował warsztaty dla rodziców


„ Rozwój dziecka w wieku żłobkowym, nieprawidłowości w rozwoju i zagrożenia
z nim związane”.



„ Integracja sensoryczna, rozwój poznawczy dziecka i rozwój mowy w wieku
żłobkowym”.
13

Placówki oświatowe:


„ Dojrzałość szkolna”.



„ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci - metody wychowawcze”.



„ Rola rodziny w ochronie dziecka przed sięganiem po środki odurzające”.



„ Cyberprzemoc”.



„ Dziecko w szkole”.



„ Family Lab”.

Zadanie 3.2. Organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci.
W OPS organizowane były zajęcia z zakresu arteterapii, w każdy czwartek od godziny
16.00-18.00. Pracownicy OPS systematycznie zachęcali rodziców i ich dzieci do uczestnictwa
w warsztatach. Były to dzieci, które nie korzystały z zajęć w placówkach wsparcia dziennego
(kluby profilaktyczne i świetlice środowiskowe). Zajęcia arteterapii służyły głownie
możliwości aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego dzieci. Młodsze dzieci
w zajęciach uczestniczyły wspólnie z rodzicami, co pozwalało na poprawę relacji
wewnątrzrodzinnych i zacieśnienie więzi rodzic – dziecko.
Placówki oświatowe w 2017 r. zorganizowały dla dzieci spotkania warsztatowe:


„ Moje granice”,



„ Inny nie znaczy gorszy”,



„ Nie trać słuchu”,



Zajęcia socjoterapeutyczne,



Zajęcia warsztatowe „ Techniki uczenia się”,



„ Kim jest prawdziwy przyjaciel”,



„ Rozwiązywanie konfliktów i wyjaśnianie nieporozumień”,



„ Trening umiejętności interpersonalnych. Sesja teoretyczna i praktyczna”.



„ Alkohol, rodzina, uzależnienia i współuzależnienia”.
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Prelekcja: „Uzależnienia XXI wieku“,



Zajęcia psychoedukacyjne na temat; „Wartości“,



Warsztaty: Komunikacja interpersonalna i zachowania asertywne wśród młodzieży“,



Warsztaty: „Destrukcyjny wpływ środków psychoaktywnych na zachowania młodych
ludzi“,



Prelekcja „ Odpowiedzialność prawna nieletnich” przeprowadzona przez radcę
prawnego- Panią Mariolę Kałużną i KPP w Bielawie.

Zadanie

3.3.

Organizowanie

bezpłatnego

wsparcia

edukacyjnego

dla

dzieci

(korepetycje).

W 2017r. wolontariusze pracujący przy OPS udzielali nieodpłatnych korepetycji dla
dzieci. Jest to dodatkowa forma wsparcia dla dzieci mających problemy w nauce, które
korzystają również z zajęć wyrównawczych w szkole. W 2017 r. z bezpłatnej pomocy
w nauce systematycznie

korzystało 8 dzieci.

Wolontariusze indywidualnie pracowali

z każdym dzieckiem nad poprawą ocen w szkole.
W okresie wakacyjnym na terenie gminy realizowany był program „Wakacje
z poprawką”, w ramach którego udzielana była pomoc uczniom zagrożonym brakiem
promocji do następnej klasy. Program realizowany był przez Niepubliczną Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w Bielawie.
Zadanie 3.4. Rozwój wolontariatu przy OPS Bielawa.
W 2017r. w Klubie Wolontariatu działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bielawie pracowało 6 wolontariuszy. Wszystkie te osoby miały podpisane porozumienie
o wykonywaniu pracy wolontarystycznej. Cztery osoby były wolontariuszami w 2016 r., dwie
doszły w 2017 r. W związku z zaprzestaniem działalności wolontarystycznej w dniu
31.12.2017 r. została rozwiązana umowa z 1 wolontariuszem i od 02.01.2018r. jest 5
czynnych wolontariuszy.
W ramach swoich działań wolontariusze:


pomagali w organizacji imprez okolicznościowych organizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej na rzecz społeczności lokalnej:
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- „Zabawa karnawałowo - walentynkowa” – luty 2017 r.
- „Warsztaty wielkanocne” – kwiecień 2017 r.
- „Majówka” – maj 2017 r.
- „Wakacje w kolorach tęczy” - czerwiec 2016 r.
- „Zabawa andrzejkowa” - listopad 2017 r.


5

wolontariuszy

udzielało

korepetycji

dla

uczniów

szkół

podstawowych

i gimnazjalnych w każdy czwartek w godzinach 16 - 18


1 wolontariuszka – (aplikantka w kancelarii prawniczej) udzielała bezpłatnych porad
prawnych dla mieszkańców Bielawy;



5 wolontariuszy pomagało w organizacji zajęć z arteterapii;



1 wolontariuszka prowadziła zajęcia z dogoterapii dla dzieci uczęszczających na
zajęcia z arteterapii.

Zadanie 3.5. Promowanie rodzinnej integracji.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie organizuje cykliczne imprezy promujące
rodzinną integrację. Zespół ds. Asysty Rodzinnej wraz z wolontariuszami przy OPS
w Bielawie w 2017 r. realizował szereg działań na rzecz rodzin z dziećmi, między innymi:


„Zabawa karnawałowo - walentynkowa” – luty 2017 r.



Dzień Świętego Patryka – (zabawa dla dzieci) - marzec 2017 r.,



Warsztaty dla dzieci i rodziców pn. „Wielkanoc się zbliża" – kwiecień 2017 r.,



„Majówka” – maj 2017r.



Warsztaty z okazji Dnia Matki – maj 2017 r.



„Wakacje w kolorach tęczy” - czerwiec 2017 r.



Święto pieczonego ziemniaka – październik 2017 r.



Zajęcia dla dzieci z udziałem dogoterapeuty – listopad 2017 r.



„Zabawa andrzejkowa” - listopad 2017 r.



Warsztaty świąteczne – grudzień 2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie we wrześniu 2017r. we współpracy

z Urzędem Miasta Bielawa uczestniczył w organizacji festynu rodzinnego „Bielawa Twój
Dom” oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego w grudniu 2017 r.
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W bielawskich szkołach realizowana była kampania „ Postaw na rodzinę”, w ramach
której realizowano działania skierowane do uczniów i rodzin. Szkoły brały udział w projekcie
„Polskie rodziny w wirze historii“ w ramach zadania rodzina polonijna. Projekt
międzynarodowy organizowany przez Fundację Krzyżowa. Ponadto szkoły i przedszkola
organizują pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe.
Zadanie 3.6 Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie w 2017r. zatrudniony był psycholog na ½
etatu. W ocenie tut. OPS było to niewystarczające, ponieważ liczba osób wymagających
wsparcia stale rośnie, a bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Bielawy jest
trudno dostępna.
Zadanie 3.7 Wspieranie działalności świetlic i placówek wsparcia dziennego.
W 2017r. w gminie Bielawa nie powstała placówka wsparcia dziennego działająca na
podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Na terenie naszego miasta istnieje pięć klubów profilaktycznych, dwie świetlice
środowiskowe i świetlica misyjna. Placówki te funkcjonują na zasadzie placówek
opiekuńczych z elementami socjoterapii, a finansowane są z budżetu gminy oraz środków
pozyskiwanych z projektów unijnych. Pracownicy OPS systematycznie motywują rodziców
do korzystania z oferty powyższych placówek. Jest to forma wsparcia dla dzieci z rodzin
zagrożonych kryzysem, gdzie występują problemy uzależnień. Stowarzyszenie „Nowa
Nadzieja” w Bielawie

w każdą sobotę tygodnia przez ok. 4 godziny prowadziło zajęcia

w świetlicy misyjnej dla dzieci osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, z rodzin
patologicznych i dysfunkcyjnych, także dotkniętych ubóstwem i upośledzonych (w okresie
wakacyjnym liczba dzieci przekraczała 50, stała liczba dzieci uczęszczających na świetlicę to
grupa ok. 30 osób). Świetlica oferuje wspólne ogniska, wycieczki, wyjścia na basen, do
stadniny koni. Praca z dziećmi jest działalnością profilaktyczną opartą przede wszystkim na
nawiązywaniu kontaktów z dziećmi i młodzieżą, mającą na celu uświadomienie im istoty
uzależnienia, zagrożeń wynikających z powszechnej dostępności środków odurzających.
Podczas zajęć propagowany jest zdrowy, trzeźwy tryb życia. Poprzez głębokie zrozumienie
sytuacji, w której znajdują się dzieci, utożsamianie się z ich problemami pozyskać można ich
zaufanie, co jest bardzo ważnym czynnikiem w prawidłowym ich rozwoju (okazywanie
miłości, zrozumienia, otoczenie opieką, tak, aby czuły się bezpiecznie). Ma to korzystny
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wpływ na wzajemne relacje z ich rodzicami, w większości uzależnionymi, którzy często
zawstydzeni postawą własnych dzieci podejmują decyzje o podjęciu leczenia w ośrodkach
odwykowych.
4. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz zapobieganie
uzależnieniom i zjawiskom przemocy
Zadanie 4.1 Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz
zjawiskiem przemocy.
We współpracy z Gminą Bielawa tut. OPS zapewnił możliwość skorzystania ze
wsparcia ofiarom przemocy domowej. W 2017 r . w ramach realizacji projektu „Działając
wspólnie – dbamy o rodzinę”

psycholog prowadził zajęcia z osobami doświadczającymi

przemocy. Łącznie z zajęć skorzystało 16 osób. Zajęcia były realizowane w wymiarze
6 godzin miesięcznie. W ramach w/w projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci
ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych przemocą domowa, w zajęciach uczestniczyło
9 dzieci. Prowadzone były również specjalistyczne zajęcia dla osób podejrzewanych
o stosowanie przemocy

w rodzinie. W 2017 r. z tej formy pomocowo - edukacyjnej

skorzystało 19 osób. Spotkania w/w grup odbywały się średnio 2 razy w miesiącu zgodnie
z ustalonym wcześniej harmonogramem i były prowadzone od maja do grudnia 2017 r.
Zajęcia prowadził Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie - specjalista
pracy socjalnej z zakresu pracy z osobą i rodziną z problemem przemocy. Ponadto Sudeckie
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” prowadziło punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej. Punkt działał od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie. Porady udzielane były
przez radcę prawnego i polegały na wskazaniu możliwości prawnego rozwiązania
zaistniałego problemu, pomocy w sporządzeniu pisma, czy też zapoznania osoby zgłaszającej
się do punktu, a doznającej zjawiska przemocy, z jej prawami oraz sposobami egzekwowania
własnych praw, w tym prawa do nietykalności cielesnej.
W przypadku rodzin, gdzie dominującym problemem jest uzależnienie od alkoholu pracownik
socjalny (o ile nie zrobił tego inny członek rodziny) składa wniosek do Gminnej Komisji
Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bielawie. W 2017 r. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie wszczęła 15 postępowań w stosunku
do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które są sprawcami przemocy
(w rodzinie założona jest NK). Ponadto pracownicy Ośrodka motywują osoby uzależnione do
podejmowania terapii odwykowych stacjonarnych i ambulatoryjnych. Pracownicy informują
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klientów o miejscach, gdzie takie terapie można podjąć, a także pomagają w formalnościach
w związku z wyjazdem na terapię „zamkniętą”.
Po uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty” pomoc udzielana jest interdyscyplinarnie.
Grupy robocze są powoływane w taki sposób aby rodzina otrzymała pomoc adekwatną
i skuteczną.
W rodzinach dotkniętych problemem uzależnień i przemocy szczegółowo analizowana jest
sytuacja małoletnich dzieci, często w skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele
placówek oświaty, kuratorzy sądowi.
Zadanie 4.2 Promocja pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie zajęć,
imprez, spotkań ukierunkowanych na wspieranie i prawidłowy rozwój oraz postawę
społeczną dzieci i młodzieży.
Ośrodek Pomocy Społecznej inicjuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe
ukierunkowane na rozwój prawidłowej postawy społecznej dzieci i młodzieży. Pracownicy
Ośrodka we współpracy ze szkołami podstawowymi organizują międzypokoleniowe
spotkania integracyjne. Są to okazje do kształtowania uczuć wśród dzieci, przywiązania
i szacunku dla różnych tradycji oraz możliwość okazania zainteresowania osobom samotnym
i starszym.
W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych psycholog oraz asystent rodziny
przeprowadzili czwartą edycję zajęć warsztatowych skierowanych do uczniów szkół
podstawowych. Warsztaty odbyły się w marcu 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie. W trakcie spotkania

omówiono formy

cyberprzemocy, skutki dla ofiar oraz konsekwencje prawne dla sprawców. Ponadto
przedstawiono sposoby reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy.
Placówki oświatowe realizują priorytety MEN dotyczące kształtowania postaw
i wychowania do wartości, promują pozytywne wzorce zachowań poprzez zachęcanie do
brania udziału w akcjach społecznych np. „Góra Grosza”, WOŚP. Uczniowie Niepublicznego
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wzięli udział w XIX edycji wiedzy o
Policji „Razem bezpieczniej”.
Bielawskie przedszkola uczestniczyły w programie profilaktycznym opracowanym
przez Sanepid w Dzierżoniowie. W ramach tego programu przedszkolaki przygotowywały
plakaty pod hasłem „Jabłko zamiast papierosa”.
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Zadanie 4.3 Współpraca wszystkich instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy
i ochrony ofiar przemocy.
Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na
systemowej

współpracy

lokalnych

instytucji,

podmiotów

i

służb

oraz

na

wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny w Bielawie został powołany Zarządzeniem nr 305/11 Burmistrza
Bielawa z dnia 07.12.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, zmienionym Zarządzeniem nr
76/13 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 117/15
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 13.05.2015 r.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w
instytucji

oraz

specjalistów

w

zakresie

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie,

w szczególności przez:


diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;



podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;



inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;



rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.
Lokalny system pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony

ofiar przemocy jest stale udoskonalany. W dniach 28.08.2017 r.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

01.09.2017 r.

w Bielawie Pan Wojciech Kubasik oraz

psycholog Pan Narek Macinkiewicz reprezentujący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie spotkali się z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie i Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7
w Bielawie. W czasie obu spotkań przeprowadzono szkolenie „Procedura Niebieskie Karty
w szkole – problemy i dylematy”.
Placówki oświatowe na bieżąco zgłaszają niepokojące informacje na temat funkcjonowania
wychowanków i uczniów, co świadczy o coraz większej świadomości na temat zjawiska
przemocy i jej przeciwdziałaniu.
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W dniu 22.11.2017 r. Gmina Bielawa zorganizowała szkolenie pn. „Działania na rzecz
osób dotkniętych przemocą domową w oparciu o procedurę Niebieskie Karty”. Szkolenie
było dedykowane przedstawicielom podmiotów zaangażowanych w realizację procedury
„Niebieskie Karty”, tj. do policjantów, pracowników socjalnych, pracowników oświaty
i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem szkolenia było uporządkowanie wiedzy
w zakresie procedur postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym
przemocy wobec dziecka oraz

zwiększenie umiejętności w zakresie podejmowania

interwencji wobec członków rodziny dotkniętej przemocą.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Gmina tworzy i realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie. W programie tym zawarte są działania prewencyjne skierowane
na przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Szczegółowy wykaz działań
zrealizowanych na podstawie programu zawarte jest w sprawozdaniu, które przedkłada
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zadanie 4.4 Realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień, agresji,
radzenia sobie ze stresem adresowanych do dzieci i młodzieży.
W 2017 r. OPS nie realizował żadnego programu profilaktycznego dotyczącego
uzależnień i agresji. Natomiast Gmina Bielawa finansowała program terapeutyczny CANDIS,
który jest skierowany dla osób powyżej 16. roku życia zażywających marihuanę. Program
realizowany był przez NZOZ Euro - Medica w Bielawie.
Policja w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo” zrealizowała programy
skierowane do dzieci i młodzieży:


„ Bezpieczne ferie”



„Bezpieczna woda”



„ Bezpieczne wakacje”



„ Bezpieczna droga do szkoły”



„ Bezpieczny przedszkolak, bezpieczny uczeń”



„ Świadoma młodzież- mądrzy dorośli”
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PODSUMOWANIE
Głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielawa
na lata 2016-2018 jest poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz warunków dla ich harmonijnego
rozwoju. W związku z szerokim zakresem potrzeb jakie przejawiają rodziny obciążone
trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, realizator Programu obejmuje je wszechstronnym
wsparciem. W jej ramach swoje działania prowadzą pracownicy socjalni, asystenci rodzin
oraz psycholog, którzy współpracują na rzecz dziecka i rodziny z innymi instytucjami do tego
powołanymi. Celem aktywności wymienionych podmiotów jest praca z rodziną ze
szczególnym uwzględnieniem trudności opiekuńczo - wychowawczych oraz zdolności do
realizowania głównych zadań życiowych przez pierwszoplanowych opiekunów. Niezdolność
do wypełniania wymienionych celów może owocować kryzysem całego systemu rodzinnego,
a w konsekwencji utrwalić chroniczną bezradność i niewydolność opiekuńczo-wychowawczą
oraz społeczną. W celu ochrony najbliższego środowiska dziecka przed utratą odpowiednich
warunków do bezpiecznego i harmonijnego rozwoju podejmuje się działania ukierunkowane
na zmianę dysfunkcjonalnych postaw i zachowań rodzicielskich oraz usprawnienie całego
systemu rodzinnego poprzez aktywność profilaktyczną, pomocową i interwencyjną, które
w 2017 roku obejmowały:
 Wspieranie

rodziny

z

trudnościami

wychowawczymi

poprzez

współpracę

z asystentem rodziny.
 Prowadzenie wszechstronnej pracy socjalnej z rodziną.
 Organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
 Podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz
przywrócenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinom biologicznym.
 Rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 Pomoc dydaktyczna dzieciom mających problemy w nauce między innymi poprzez
usługi wolontariatu.
 Monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez służby: pracowników socjalnych,
pedagogów, nauczycieli, Policję, asystentów rodziny.
 Pracę Gminnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
 Podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej, oświaty i Policji.
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