
UCHWAŁA NR XXll/134/17 

RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów 

na lata 2017 -2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1574 i 1948) oraz art. 176 

pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) Rada Gminy Regnów 

uchwala co następuje : 

§ 1. Uchwala się Program Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów na 

lata 2017 -2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

PRZ~ ~ y 

Kazimierz Tkatz\k 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXll/134/17 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 30.03.2017 r. 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

na lata 2017-2019 
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I. WPROWADZENIE 

„Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019" Gminy Regnów został opracowany w 

oparciu o art . 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575). 

Zadania przyjęte do realizacji w niniejszym programie są spójne w szczególności z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Regnów na lata 2016-2022. 

Głównym przestaniem programu jest wpieranie rodzin z terenu Gminy Regnów, 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz przeciwdziałanie 

ich marginalizacji społecznej rodzin. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa obowiązki gminy , powiatu i 

samorządu województwa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na te jednostki 

został nałożony obowiązek wspierania rodzin w szczególności przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacja pieczy zastępczej. Obowiązek ten 

powinien być realizowany w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich 

organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz społecznymi. Ponadto w celu wspierania rodziny dziecko 

może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Praca z rodziną jest 

prowadzona również w formie: 

• konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

e terapii i mediacji; 

• usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

e pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

• organizowaniu dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji (grup wsparcia, grup samopomocowych). 
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Statystyka porównawcza lat 2013 -2015 wskazu je na niewielkie wa hania liczby mieszkańców, z 

tendencją do spadku liczby ludn ości. 

Tabela nr 2: Stan ludności Gminy Regnów wg ekonomicznych grup w ieku 

STAN LUDNOŚCI GMINY REGNÓW wg ekonomicznych grup wieku 

Stan na 31 XII 2013 2014 2015 

Wiek 300 288 290 

przedprodukcyjny 

W iek produkcyjny 1165 1196 1186 

Wiek poprodukcyjny 381 365 361 

Zródlo: GUS, Bonk Danych Lokalnych 2013 - 2015 

Analiza powyższych danych wskazuje, że zmniejsza się liczba osób wieku poprodukcyjnym i 

produkcyjnym, a także przedprodukcyjnym . Taka niekorzystna tendencja jest wynikiem mniejszej 

liczby urodzeń, większej liczby zgonów oraz migracji ludności . 

Tabela nr 3: Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy. 

BEZROBOCIE OGÓŁEM 
Stan na 31 XII 2013 2014 2015 

Ogółem 65 35 41 

-----
Mężczyźni 32 13 14 

Kobiety 33 22 27 

~ 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych2013 - 2015 

W roku 2015 wskaźnik bezrobocia dla powiatu rawskiego wynosił 6,5 %. W gminie Regnów można 

odnotować spadek bezrobocia . Szczególnie jest to widoczne na podstawie analizy liczby 

bezrobotnych mężczyzn, których liczba znacznie spadła. 

IV. DIAGNOZA RODZIN OBJETYCH WSPARCIEM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REGNOWIE. 

W związku z opracowaniem niniejszego Programu, została przeprowadzona diagnoza 

środowiska lokalnego, w celu okreś l enia problemów rodzin i dzieci oraz zasobów w zakresie : 

5 



- · 
Bezrobocie 25 80 
N i epełnosprawność 19 53 

D ł ugotrwała lub c i ężka choroba 15 44 ----
Bezradność w sprawach opiel<. 14 60 
- wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogó łem 

W tym: rodzi ny niepełne 8 27 

rodziny w ielodz ietne 4 23 

Przemoc w rodz inie 1 6 
Potrzeba ochrony ofia r handlu o o 
ludźmi 

Alkoholizm 4 9 

Narkomania o o 
Trudno ści w przystosowaniu do 1 1 

życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 

Zdarzenie losowe o o 
Klęska żywiołowa lub o o 
ekologiczna 

Źródło : Opracowanie wła sne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Regnowie, 2015 r. 

Powyższa tabela obrazuje, ż e dominującym czynnikiem powodującym przyznanie pomocy 

jest ubóstwo. Kolejnymi problemami, które najczęściej występują w rodzinach na terenie Gminy 

Regnów są potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwała lub 

ciężka choroba. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie objął wsparciem 14 rodzin z 

problemem opiekuńczo - wychowawczym z dziećmi. 

Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie korzystają ze świadczeń pieniężnych 

oraz świadczeń niepieniężnych . W 2015 r. świadczenia pieniężne stanowią m.in. takie formy pomocy 

jak zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i skorzystało z nich 39 osób. Świadczenia 

n iepie niężnie czyli zapewnienie schronienia, posiłku , niezbędnego ubrania zostały skierowane do 87 

osób. 

Rodziny otrzyma ły pomoc w postaci pracy z asystentem rodziny, z powodu problemów opiekuńczo -

wychowawczych z dziećmi. W 2015 roku asystent objął wsparciem 7 rodzin, z którymi prowadz i ł 

pracę w miejscu ich zamieszkania. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z 

pracownikiem socjalnym, 

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego 
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Dzi a ł a nia na rzecz wspierani a rodz in podejmowane są przez różne instytucje i podmioty m.in. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo ł e cznej w Regnowie, Sąd Rejonowy w Raw ie Mazowieckiej (Wydzia ł Il i 

Rodzinny i Nieletnich), Komenda Powiatowa Pol icj i w Rawie Mazowieck iej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoho lowych w Regnowie, Poradnia Leczenia Uzależ n ień w Rawie 

Mazowieckiej, Zespól Interdyscyplina rny do Spraw Przemocy w Rodzinie, Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna w Rawie Mazowieck iej. 

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho lowych za 2015 rok wynika, że do 

komisj i wpłynęło 11 wn iosków o przymusowe leczen ie od wykowe, z czego 6 skierowano do sądu . 

Wśród rodzin, które objęte były pracą gminnej komisji - 3 to rodziny z dziećmi. 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie w 2015 roku prowadził 4 procedury 

,, Niebieskiej Karty" . Wszystkie procedury zostały zakończone . 

Opieką specjalistyczną Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w latach 2013 

- 2015, objętych było 94 dzieci i rodzin z terenu Gminy Regnów. W 2015 roku w ramach działalności 

poradn i dzieci i młodzież, wymagające pomocy z powodu objawów depresyjnych i lękowych, 

nadmiernego stresu, przemocy i agresji, a także zaburzeń odżywiania, problemów somatycznych, 

zaburzeń zachowania, mogły skorzystać z pomocy lekarza psychiatry. Łącznie z tą formą pomocy 

zostało objętych 73 dzieci i młodzieży z terenu powiatu rawskiego . 

V. ANALIZA SWOT 

W program ie zastosowano analizę SWOT jako narzędzie identyfikacji usystematyzowania 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń społecznego obszaru Gminy. 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficznej i społecznej w gminie Regnów w 

zakresie organizacji systemu opieki nad dzieckiem oraz wsparcia rodziny, dokonano analizy SWOT, 

wskazując mocne i słabe strony oraz sza nse i zagrożenia tj . czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające 

wpływ na funkcjonowanie rodzin. 

MOCNE STRONY 

„ Współpraca instytucji i organizacji w 

za kresie wspie ra ni a rodzi ny 

a Dostępność do bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego psycho logicznego 

SŁABE STRONY 

(i) Brak chęci podjęcia działań mających na 

celu wyjście z trudnej sytuacji życiowej 

" Dziedziczen ie problemów 

• Przenoszenie od powiedzia In ości za 
----------------------'-------------------~ 
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tym zakresie. 

" Duże rozwarstwienie społeczne na 

poziomie ekonomicznym, powodujące 

os łab i enie funkcji opiekuńczej rod ziny . 

VI. CZĘŚĆ PROGRAMOWA. 

1. Cel główny i cele szczegółowe. 

Celem programu jest wspieranie rodzin z terenu Gminy Regnów, przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych . 

Cele szczegółowe : 

1. Za pewnienie wsparcia w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze. 

2. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych koniecznych w 

budowaniu i utrzymaniu systemu wspierania rodziny. 

3. Ogranicza nie sytuacji kryzysowych 

występujących w rodzinach . 

negatywnych skutków z nich wynikających 

Cel szczegółowy 1: Zapewnienie wsparcia w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo -

wychowawcze. 

LP. Za danie Podmiot realizujący Wskaźnik Termin 

realizacji 

1. Prowadzenie pracy z rodziną Gminny Ośrodek Pomocy Liczba osób, liczba 2017-
w formie konsultacji i Społecznej w Regnowie, udzielonych konsultacji 2019 
poradnictwa Zespół Szkół w Regnowie, i porad 

specjalistycznego, terapii i Poradnia Psychologiczno -

mediacji Pedagogiczna w Rawie 

Mazowieckiej 

2. Wsparcie rodzin Gminny Ośrodek Pomocy Liczba osób objętych 2017-
przeżywających trudności Społecznej w Regnowie wsparciem, liczba 2019 
o piekuńczo - zatrudnionych 

wychowawczych przez asystentów rodziny 

asysten tów rodzi ny 

3. Wspieranie w zaspokajaniu Gminny Ośrodek Pomocy Wysokość środków 2017 -
podstawowych potrzeb Społecznej w Regnowie, przeznaczonych i 2019 
dziecka i rodziny poprzez Powiatowe Centrum poniesionych przez 

zapewnienie pomocy Pomocy Rodzinie w Rawie gminę, liczba osób 

materialnej, rzeczowej oraz Mazowieckiej korzystających ze 
pracy socjalnej. świa dczeń - · 
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-
profilaktycznych w 

szko tach 
4 . Wsparcie, zapob ieganie Gm inny O ś rodek Pomocy Li czba wszczętych 2017 -

marginalizacji i degradacji Społecznej w Regnowie, procedur „ Niebieskiej 2019 
rodzin do tkniętych przemocą Zespół Interdyscyplinarny Karty", liczba rodzin 

do Spraw Przemocy w objętych wsparciem 

Rodz inie, KPP w Rawie 

Mazowieckiej 

5. Motywowa nie do podjęcia Gminny Oś ro dek Pomocy Liczba osób objętych 2017-

leczenia ce lem Społecznej w Regnowie, wsparciem 2019 

minimalizowania uza leżni e ni a Gminna Komisja 

i współuzależnienia, pomoc w Rozwiązywania 

rozwiązywaniu problemów Problemów Alkoholowych 

związanych z uzależnieniem 

2. Zasoby instytucjonalne. 

Cele i zadania Programu powinny być realizowane przez instytucje o zasięgu gminny 

powiatowym, do których należy praca z rodziną i dzieckiem oraz organizacje pozarządowe i inne 

podmioty, w szczególności realizujące zadania na zlecenie Gminy Regnów. 

Wśród podmiotów i instytucji działających na rzecz rodzin należy wymienić: 

., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, 

o . Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, 

• Urząd Gminy w Regnowie, 

0 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Regnowie, 

• Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Rodzinie, 

.. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej, 

• Zespół Szkół w Regnowie, 

• Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, 

~ Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, 

• Organizacje pozarządowe , 

I) Poradnia Leczenia Uzależn ień w Rawie Mazowieckiej. 

3. Adresaci Programu. 

Adresa tami Programu są dzieci oraz ich rodzice zamieszkujący na terenie Gminy Regnów, w 

szczególności rod ziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej 

oraz zagrożon e umieszcze niem w pieczy zastępczej, a także rodziny, którym Sąd ograniczył lub 

pozbawił wład zy rodzicielskiej. 
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7. Tryb sprawozdawczości. 

W te rmin ie do dn ia 31 ma rca każdego roku Wójt s k ł a d a Radzie Gminy roczne sprawozdanie z 

realizacji za d ań z zakresu ws pieran ia rod ziny ora z przedsta w ia potrzeby związane z realizacją zadań. 

S porządza nie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazanie ich 

w ojewodzie w wersj i elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art . 187 ust. 3 ustawy o wspie raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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