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UCHWAŁA NR XVIII/182/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 - 2015 

Na podstawie art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się 3-letni gminny program wspierania rodziny obowiązujący od 01.02.2012 r. do 01.02.2015 r., 
zwany dalej „Programem”. 

§ 2. 1. Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich 
funkcji, a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również edukacja środowiska 
lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 osiągnięty będzie poprzez: 

1) diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym: 

a) rozpoznawanie i analizę problemów występujących w rodzinie z problemami opiekuńczo - 
wychowawczymi, 

b) bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi; 

2) wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego, w tym 
pomoc rodzinom w eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy 
z indywidualnym przypadkiem; 

3) zapobieganie dysfunkcyjności rodziny, w tym: 

a) współpracę z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, 

b) współpracę z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań 
profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo – 
wychowawczym, 

c) inspirowanie społeczeństwa do aktywnych działań samopomocowych, poprzez ideę subsydiarności, 

d) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci jak i rodziców, mających na celu 
pomóc rodzinie w jej prawidłowym rozwoju; 

4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą, w tym: 

a) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, podczas 
którego zrealizowany zostanie program zawierający działania socjoterapeutyczne, 

b) interwencją kryzysową w rodzinie; 

5) profilaktykę, w tym: 

a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie podstawowej komórki społecznej, 

b) udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu ochronę poziomu 
życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla nich wsparcia, 

c) wspieranie propagowania idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających 
rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia. 

§ 3. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy udziale: 

1) szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pomorskie, 

2) Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, 

3) organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, 
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4) jednostek pomocniczych gminy Drawsko Pomorskie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r. 


