UCHWAŁA NR 149/2015
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Radomia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Radomia stanowiący załącznik
do nieniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radomiu
Dariusz Wójcik
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I. Wprowadzenie
Program wspierania rodziny dla Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2017,
zwany dalej Programem został opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U.
2015 r. poz. 332). Zgodnie z przepisem art. 176 pkt 1 ustawy do zadań własnych
gminy należy opracowywanie i realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania
rodziny. W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i rodzinie powinna mieć charakter
interdyscyplinarny, powinna być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach
lokalnego, zintegrowanego systemu.
Program wyznacza kierunki działań podejmowanych przez Gminę Miasta Radomia
na rzecz:
– wzmacniania rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji,
– zapewniania właściwej opieki dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy osób
dorosłych,
– kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny.
Program adresowany jest przede wszystkim do rodzin przeżywających
trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz
dzieci i młodzieży pozbawionych właściwej opieki. Zadania w ramach Programu
realizowane są zarówno przez organy administracji samorządowej, jak również
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118).
Program wspierania rodziny jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania
Problemów

Społecznych

na

lata

2014-2020,

cel

główny:

Zbudowanie

zintegrowanego systemu wsparcia społecznego w oparciu o partnerstwo społeczne do
zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom Radomia, poprzez ich
3
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aktywizację. Cel szczegółowy: Zbudowanie systemu działań wspomagających
funkcjonowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
II. Podstawy prawne Programu
– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332)
– Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r. poz. 163)
– Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
III. Diagnoza
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców
Radomia wynosi 217 834 (stan na I półrocze 2014 roku). Zgodnie z prognozą
demograficzną przedstawioną w "Statystycznym Raporcie Radomia" wydanym
w 2014 roku ogólna liczba ludności w 2015 roku będzie wynosiła 221 795, natomiast
w 2020 roku

Radom będzie liczył 219 023 mieszkańców. Jak wynika z ww.

publikacji w 2015 roku dzieci w wieku 0-18 roku życia będą stanowiły 18,99%
ogólnej liczby mieszkańców, natomiast w 2020 roku 19,35%. Z powyższych danych
wynika, że w najbliższych latach liczba dzieci w wieku 0-18 lat osiągnie niewielki
wzrost.
W 2014 roku z pomocy społecznej skorzystało 8 518 rodzin, co stanowi ok.
4 % ogólnej liczby mieszkańców miasta. Z tego w 1 122 środowiskach występował
problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wśród rodzin nie
radzących sobie z prawidłową opieką nad dziećmi 919 środowisk stanowiły rodziny
niepełne, natomiast w 171 przypadkach były to rodziny wielodzietne. Analizując
dane z lat ubiegłych należy zaznaczyć, że liczba rodzin korzystających z pomocy ze
względu na niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w ostatnim roku
zmniejszyła się.
4

Id: 51CB9001-1CC8-4F2E-99F6-547EBA293198. Uchwalony

Strona 4

Tabela 1. Rodziny objęte pomocą MOPS w latach 2011-2014

Rok

Liczba rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomiu
Z powodu problemu bezradności
Z powodu potrzeby ochrony
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych macierzyństwa

Ogółem
2011

9 124

1 267

615

2012

8 763

1 284

662

2013

9 128

1 272

680

2014

8 518

1 122

617

Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności
w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, wymaga wsparcia nie tylko dla dobra
wychowujących się w niej dzieci ale także dla dobra rodziców, opiekunów oraz całej
społeczności lokalnej. Przywrócenie równowagi rodzinie daje jej możliwość
realizowania wszystkich istotnych zadań jakie na niej spoczywają tj: zaspokajanie
potrzeb społecznych, psychicznych, emocjonalnych i ekonomicznych. Z uwagi na
istnienie licznych zagrożeń dla współczesnej rodziny, które w konsekwencji
prowadzą do wykluczenia społecznego, konieczne jest podejmowanie szerokiej grupy
działań pomocowych.
Zadania realizowane w Gminie Miasta Radomia w ramach wspierania rodziny
można podzielić na dwie kategorie:
1. Działania na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
oraz na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionej właściwej opieki ze strony dorosłych.
2. Działania skierowane do wszystkich rodzin mające charakter uzupełniający
w stosunku do działań podejmowanych w kierunku rodzin dysfunkcyjnych.
Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część
klientów pomocy

społecznej. Najczęściej

niezaradność

rodziny w opiece

i wychowaniu dzieci łączy się z takimi problemami jak: bezrobocie, ubóstwo,
uzależnienia, przemoc domowa, niepełnosprawność. Dysfunkcje te często wynikają
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z niedojrzałości emocjonalnej, braku pozytywnych wzorców a także są następstwem
dziedziczenia negatywnych postaw. Konkretyzując rodzaje działań, które należy
podejmować w kierunku rodzin z dziećmi konieczne jest odniesienie się do
następujących zjawisk problemowych:
- trudności w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych,
- niskie kompetencje rodzicielskie i społeczne.
1) Trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych
Rodziny mające trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mogą
otrzymać wsparcie finansowe w formie:
● Świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami- w 2014 roku 10 381 rodzin pobierało
świadczenia rodzinne, z czego 6 764 środowiska pobierały zasiłki rodzinne. Jak
wynika z dostępnych danych w 2014 roku udzielono 1 407 zapomóg finansowych
z tytułu urodzenia dziecka.
Tabela 2. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne

Liczba rodzin pobierających świadczenia

6 764

rodzinne, w tym:
na 1 dziecko

2 833

na 2 dzieci

2 692

na 3 dzieci

1 003

na 4 i więcej dzieci

236

● Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w 2014 roku 2 283 osoby były
uprawnione do świadczeń alimentacyjnych.
● Świadczeń pomocy społecznej - w 2014 roku ze świadczeń przyznawanych na
podstawie Ustawy o pomocy społecznej skorzystało 8 518 rodzin (zarówno osoby
samotne jak również kilka osób tworzących wspólnie gospodarstwo domowe
traktujemy jako rodzinę).
Powyższe zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Radomiu.
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Poza problemem finansowym osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej borykają się z innymi dysfunkcjami.
Tabela 3. Powody przyznawania pomocy w 2014 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym:
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
W tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu i ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą
Zdarzenia losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

7 217
60
205
617
125

Liczba osób
w rodzinach
15 274
100
232
2 479
726

6 312
2 817
1 211
1 122

14 165
4 804
1 946
3 623

919

2 700

171
18
0
531
15
169

990
48
0
688
15
189

0

0

29
1 060
0

66
1 596
0

Z powyższych danych wynika, że w 2014 roku głównymi przesłankami do
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej były:
– bezrobocie, które dotyczyło ponad 87 % wszystkich zgłoszeń,
– niepełnosprawność stanowiąca ponad 39% zgłoszeń,
– długotrwała lub ciężka choroba ponad 16% zgłoszeń,
– bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych stanowiąca ponad 13%
zgłoszeń, z czego ponad 80% stanowiły rodziny niepełne,
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– potrzeba ochrony macierzyństwa stanowiła ponad 7% wszystkich zgłoszeń, z czego
20% stanowiły rodziny wielodzietne (125 środowisk).
2) Trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
problemy wychowawcze dzieci i młodzieży
W 2014 roku z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego skorzystało 1 122 rodziny (3 623 osób),
w tym:
– 919 rodzin niepełnych
– 171 rodzin wielodzietnych.
W celu wzmocnienia funkcji rodzicielskich specjaliści zatrudnieni w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej udzielają mieszkańcom wsparcia. W ramach pomocy
psychologicznej w formie poradnictwa rodzinnego w 2014 roku psychologowie oraz
pedagog udzielili 556 konsultacji.
W ramach wspierania rodzin i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom
i młodzieży w Radomiu funkcjonują trzy placówki wsparcia dziennego prowadzone
w formie opiekuńczej. W 2014 roku z tego rodzaju wsparcia korzystało średnio 70
dzieci miesięcznie.
Trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych oraz trudności
w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych bardzo często
wynikają z innych problemów, takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność,
uzależnienia.
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2.1. Bezrobocie
Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu ogólna liczba
osób bezrobotnych wynosiła 18 553 osoby (stan na grudzień 2014), z czego 8 836
osób stanowiły kobiety, w tym:
–2 084 to kobiety, które nie wróciły do pracy po urodzeniu dziecka,
–1 458 to kobiety samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko.
2.2. Niepełnosprawność
W 2014 roku Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu
wydał 563 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia, a także
3 930 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia. Wśród
rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2 817 środowiskach występował
problem niepełnosprawności (dane z 2014 roku).
2.3. Uzależnienia
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 798/2014 z dnia
6 października 2014r.) działania podejmowane przez Gminę Miasta Radomia
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych adresowane są do wszystkich
mieszkańców miasta. Bezpośredni odbiorcy działań to osoby uzależnione od
alkoholu, ich rodziny, dzieci wychowujące się w rodzinach dotkniętych tym
problemem, nastolatki sięgające po alkohol a także ofiary przemocy domowej.
W 2014 roku w 531 przypadkach, jako jedną z przyczyn korzystania z pomocy
społecznej wskazywano problem uzależnienia od alkoholu. Jak wynika z danych
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku 440 osób
zmotywowano do podjęcia leczenia odwykowego, w 145 przypadkach skierowano do
Sądu Rejonowego II Wydział Rodzinny i Nieletnich wnioski o nałożenie obowiązku
leczenia odwykowego.
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IV. Adresaci Programu
Adresatami Programu są dzieci i rodziny zamieszkujące na terenie Miasta
Radomia. Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla
zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej
uwagi wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Niski
poziom wykształcenia rodziców, ich bezradność, liczne dysfunkcje bezpośrednio
przyczyniają się do powstawania deficytów rozwojowych dzieci żyjących w tych
środowiskach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb
rozwojowych dzieci, prowadzi do niepowodzeń szkolnych oraz wykluczenia
społecznego.
W ramach systemu wspierania rodzin i dzieci można wyróżnić dwie kategorie
rodzin, do których kierowane są działania w ramach Programu:
● Rodziny z dziećmi przebywającymi w rodzinie naturalnej- wzmacnianie rodzin
w zakresie prawidłowego sprawowania opieki nad dziećmi, wzmacnianie
kompetencji wychowawczych rodziców.
● Rodziny z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej- działania podejmowane
w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
V. Zasoby Gminy Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia realizuje zadania na rzecz rodzin z dziećmi
przeżywających trudności w realizowaniu swoich podstawowych funkcji oraz dzieci
i młodzieży wymagających wsparcia i pomocy z zewnątrz. Podstawowe zadania
skierowane

do

tej

grupy

osób

mają

charakter

korekcyjno-naprawczy

i kompensacyjny. Pozostałe działania realizowane przez gminę na rzecz wszystkich
rodzin z dziećmi mają formę powszechną i stanowią dodatkowe wsparcie
w prawidłowym realizowaniu funkcji rodziny.
Wśród działań podejmowanych na rzecz rodzin i dzieci należy wymienić:

10

Id: 51CB9001-1CC8-4F2E-99F6-547EBA293198. Uchwalony

Strona 10

1) Działania korekcyjno-naprawcze, kompensacyjne skierowane do rodzin
mających trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych, do
których należą:
►

Świadczenia

rodzinne

wraz

z

dodatkami,

świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego. Świadczenia przysługują rodzinom osiągającym dochody poniżej
poziomu ustalonego na podstawie badań, jako próg wsparcia dochodowego rodzin.
► Świadczenia finansowe i rzeczowe pomocy społecznej. W 2014 roku pomoc
w formie zasiłków stałych otrzymało 1798 osób z czego 358 pozostających
w rodzinie, zasiłki okresowe przyznano 6647 osobom. Jedną z głównych form
pomocy przyznawanych rodzinom z dziećmi jest pomoc w formie posiłku, którą
przyznano 3 901 osobom, w tym 3 321 dzieciom (1 026 do czasu rozpoczęcia nauki
w

szkole

podstawowej,

2

436

uczniom

do

czasu

ukończenia

szkoły

ponadgimnazjalnej).
2) Działania korekcyjno-naprawcze skierowane do rodzin w których występują
okresowe

trudności

opiekuńczo-wychowawcze

oraz

do

rodzin

wieloproblemowych, w których występują nasilone trudności opiekuńczowychowawcze. Wśród podejmowanych działań należy wymienić:
► Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych
Poradnie

udzielają

dzieciom

i

młodzieży

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej, a także wspierają rodziców i nauczycieli w doborze odpowiednich
metod i narzędzi związanych z wychowaniem i kształceniem. Na terenie Radomia
funkcjonują 3 publiczne poradnie:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Kolejowa 22,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Toruńska 9,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Główna 3.
► Poradnictwo specjalistyczne oraz terapia rodzin
Poradnictwo ogólnodostępne, skierowane do wszystkich mieszkańców
Radomia, bez względu na dochód. Poradnictwo obejmuje wsparcie psychologiczne
oraz pomoc prawną zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw
11
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lokatorów jak również w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Zadanie
realizowane jest przez:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 134,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Malczewskiego 20B,
- Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Domowe Ognisko, ul. Malczewskiego 1,
- Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, ul. Kościelna 5.
► Praca socjalna
Celem pracy socjalnej jest wywołanie zmiany, modyfikacja niewłaściwego
sposobu funkcjonowania osoby, rodziny oraz jej otoczenia, wzmacnianie ich
potencjału do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Praca socjalna prowadzona
jest trzema metodami: praca z indywidualnym przypadkiem, praca metodą grupową
oraz praca metodą środowiskową. Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizują pracę socjalną na rzecz rodzin
z dziećmi.
W przypadku rodzin wieloproblemowych pracownicy socjalni realizują
program „Rodzina w remoncie”. Głównym założeniem programu jest szeroko
rozumiane oddziaływanie na rodzinę dotkniętą kryzysem, poprzez budowanie sieci
wsparcia. Do współpracy w zależności od występujących problemów zapraszani są
przedstawiciele różnych instytucji, którzy wspólnie diagnozują sytuację rodziny,
a także ustalają plan pracy. Realizacja tego Programu pozwala na kompleksowe
wsparcie, wzmocnienie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, a w konsekwencji zapobiega sytuacjom objęcia dzieci opieką
i wychowanie poza środowiskiem biologicznym. W 2014 roku w ramach programu
„Rodzina w remoncie” powołano 10 zespołów interdyscyplinarnych.
► Asystenci rodziny
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nową
usługę asystenta rodziny. Wsparcie to kierowane jest do rodzin przeżywających
trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
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W oparciu

o opracowaną

diagnozę sytuacji rodziny, wniosek o przydzielenie

asystenta składa pracownik socjalny (zgodnie z art. 11 ww. ustawy).
Celem pracy asystenta jest wspieranie rodzin w podejmowaniu działań
zmierzających do poprawy ich sytuacji w zakresie: prowadzenia gospodarstwa
domowego, gospodarowania budżetem domowym, dbania o stan zdrowia rodziny,
właściwej realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, a także kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich.
Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który w 2014
roku

zatrudniał

sześciu

asystentów

rodzin,

którzy

udzielali

wsparcia

w 73 środowiskach.
► Placówki wsparcia dziennego
Podstawowym zadaniem realizowanym przez placówki wsparcia dziennego
jest przeciwdziałanie umieszczeniu dziecka w całodobowej formie opieki zastępczej.
Placówki mają za zadanie zaspokajać niezbędne potrzeby dzieci, które częściowo
pozbawione są opieki rodziców, a także zapobiegać powielaniu negatywnych
wzorców środowiska rodzinnego. Działające na terenie Gminy Miasta Radomia
placówki wsparcia dziennego prowadzone są przez organizacje pozarządowe.
Na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Radomia działają trzy
placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej:
- Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Żeromskiego 75,
- Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, ul. Reja 5/1,
- Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Oratorium”, ul. Wernera 7A.
► Świetlice, kluby
Poza placówkami wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonują
świetlice, kluby, które realizują programy profilaktyczno - edukacyjne udzielając
wsparcia zarówno dzieciom jak również ich rodzicom. Należą do nich m.inn.:
– Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzona przez Caritas Diecezji Radomskiej,
ul. Kościelna 5
– Świetlica Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla,
13
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ul. Młodzianowska 124
– Klub Środowiskowy ”Arka”, ul. M. Gajl 24/1, ul. B. Chrobrego 7/9,
ul. Plac Stare Miasto 2
– Publiczny Ogródek Jordanowski, ul. Śniadeckich 9
– Centrum Wolanowska, ul. Wolanowska 75c lok. 5
3)

Działania

o

charakterze

promocyjnym

skierowane

do

wszystkich

mieszkańców Radomia
► „Karta Rodzina Plus” wprowadzona uchwałą nr 667/2014 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 27.01.2014 roku przysługująca każdej rodzinie zamieszkałej pod
wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącej wspólne
gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub
25 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od sytuacji
materialnej. Rodziny posiadająca Kartę Rodzina Plus uprawnione są do korzystania
z ulg, zniżek na usługi edukacyjne, komunikacyjne, handlowe, a także kulturę, sztukę
i rozrywkę. W 2014 roku 1 266 rodzin złożyło wniosek w sprawie wydania karty,
natomiast wydano 6 553 karty.
► Pikniki, festyny – na terenie Radomia organizowane są liczne imprezy
o charakterze edukacyjnym oraz profilaktycznym. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej jest jednym z organizatorów ww. działań. Akcje te kierowane są do
wszystkich mieszkańców miasta. Pikniki, festyny inicjowane są przez poszczególne
zespoły ds. wspierania aktywności lokalnej i profilaktyki środowiskowej.
W 2014 roku zorganizowano 51 festynów na których propagowano treści
trzeźwościowe, a także promowano wspólną rodzinną zabawę.
Jedną z ogólnomiejskich imprez promującą zdrowy styl życia oraz edukację
w zakresie profilaktyki uzależnień jest corocznie organizowany przez Urząd Miejski
Piknik Zdrowia, którego inicjatorem jest Forum Zdrowia.
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VI. Cele Programu
Głównym

celem

Programu

jest

poprawa

funkcjonowania

rodzin

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz
stworzenie warunków umożliwiających powrót dziecka do rodziny naturalnej.
Wśród celów szczegółowych należy wymienić:
1. Poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez wsparcie w realizowaniu funkcji
ekonomicznej,

tworzenie

warunków

umożliwiających

zaspokojenie

podstawowych potrzeb bytowych.
2. Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych dysfunkcjami oraz dla
rodzin dysfunkcyjnych.
3. Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży.
Cel 1:
Poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez wsparcie w realizowaniu funkcji
ekonomicznej, tworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowych .
Planowane działania
Świadczenia pomocy
społecznej
/zasiłki okresowe, celowe,
celowe specjalne/

Jednostka
Wskaźnik realizacji
odpowiedzialna
za realizację
MOPS
- liczba osób/rodzin objętych
pomocą na podstawie ustawy
o pomocy społecznej

Pomoc w ramach Programu
Osłonowego "Pomoc Gminy
Miasta Radomia w zakresie
dożywiania"
/posiłki, zasiłki celowe na
zakup posiłku/

MOPS

- liczba dzieci objętych pomocą
w formie obiadów w szkole,
przedszkolu
- liczba dzieci otrzymujących zasiłek
celowego na zakup gorącego posiłku

Świadczenia rodzinne wraz
z dodatkami

MOPS

- liczba świadczeniobiorców
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Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

MOPS

- liczba świadczeniobiorców

Stypendia szkolne

MOPS

- liczba świadczeniobiorców

Wzmacnianie i wspieranie
kondycji finansowej rodzin
wielodzietnych dzięki
realizacji Programu
"Karta Rodzina Plus"

Urząd Miejski - liczba wydanych kart

Cel 2:
Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych dysfunkcjami oraz dla
rodzin dysfunkcyjnych.
Zapewnienie rodzinom
przeżywającym trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych
wsparcia asystenta rodziny
Zapewnienie rodzinom
przeżywającym trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych
wsparcia rodziny
wspierającej

MOPS

- liczba rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny

MOPS

- liczba rodzin objętych pomocą
rodziny wspierającej

Inicjowanie działań na rzecz
rodzin i dzieci: grupy
samopomocowe, grupy
edukacyjne, grupy wsparcia.

MOPS, PPP,
NGO

- liczba zrealizowanych projektów
- liczba osób uczestniczących
w projektach

Prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego (psycholog,
pedagog, prawnik)

MOPS, PPP

- liczba osób, którym udzielono
porad

Prowadzenie zespołów
interdyscyplinarnych
w ramach programu „Rodzina
w remoncie”

MOPS

- liczba powołanych zespołów
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Cel 3:
Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży.
Podejmowanie działań
MOPS, NGO - liczba zrealizowanych projektów
integrujących
- liczba osób uczestniczących
i aktywizujących społeczność
w projektach
lokalną , w tym dzieci
i młodzież
Kierowanie dzieci do
MOPS, NGO - liczba dzieci które skorzystały ze
placówek wsparcia dziennego
wsparcia placówki wsparcia
dziennego
Przewidywane efekty:
w odniesieniu do celu 1:
- ograniczenie skali ubóstwa- poprawa sytuacji finansowej rodzin korzystających
z pomocy MOPS
- stworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb
bytowych dzieci i rodzin
w odniesieniu do celu 2:
- wzrost kompetencji członków rodziny do przezwyciężania pojawiających się
kryzysów
- zwiększenie oddziaływania terapeutycznego i edukacyjnego na rodzinę
- zmiana niewłaściwych zachowań rodzicielskich na zachowania właściwe
- zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców
- wzrost kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
- wzrost gotowości rodzin do podjęcia współpracy z asystentem rodziny
w odniesieniu do celu 3:
- poprawa funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej
- wzrost zaangażowania młodzieży w realizacje działań o charakterze społecznym,
kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, sportowym
- poprawa sytuacji szkolnej dzieci
- poszerzenie wiedzy na temat uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz
podejmowanych zachowań seksualnych.
17
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VII. Monitoring i ewaluacja
W celu ciągłego podnoszenia jakości i skuteczności usług realizowanych na
rzecz dzieci i rodzin, a także tworzenia optymalnych warunków dla poprawy jakości
ich życia prowadzony będzie monitoring i ewaluacja Programu. Monitoring oparty
będzie na analizie liczbowej zrealizowanych przedsięwzięć. Informacje w ramach
poszczególnych działań zbierane będą każdorazowo za miniony rok kalendarzowy od
partnerów wspierających realizację poszczególnych celów szczegółowych. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu jako jednostka odpowiedzialna będzie
sporządzał sprawozdanie, które wraz z potrzebami przedkładane będzie w terminie
do 31 marca każdego roku Prezydentowi Miasta, a następnie Radzie Miejskiej.
Dodatkowo dwa razy w roku sporządzane będą sprawozdania rzeczowofinansowe z zakresu wspierania rodziny, które przekazywane będą wojewodzie
w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do dnia 30 czerwca sporządzane będzie
w terminie do dnia 31 lipca danego roku, natomiast za okres od dnia 1 lipca do dnia
31

grudnia

w

terminie

do

31

stycznia

roku

następnego

[zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 roku
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012r., poz. 1371)].
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