
UCHWAŁA NR LIII/460/2014
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Płońsk na lata 2014-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uchwala  Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Płońsk na lata 2014-2016, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/460/2014

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Płońsk na lata 2014-2016 

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm). 

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma 
zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia. W tym celu m.in. 
opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny. 

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania 
i wychowania dzieci w rodzinach naturalnych. 

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-
wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz 
rodziny. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/460/2014 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 20 marca 2014 r. 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MIASTO PŁOŃSK NA  LATA 2014-2016 

I. WSTĘP 

Rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa i naturalne środowisko wychowawcze dziecka. To w rodzinie 
kształtuje się osobowość dziecka. Tu przekazuje mu się system wartości i ukierunkowuje na całe życie. To ona 
wyznacza aspiracje i dążenia człowieka, określa wzory, do których należy dążyć. 

Wpływ rodziny na życie jej członków, zarówno dzieci, jak też dorosłych, jest istotny i trwa przez całe życie. 

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem dziecka, które ma zaspokoić wszystkie jego potrzeby. 
Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka w sferze psychicznej i materialno-
bytowej, jest źródłem poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. 

Nie wszystkie rodziny prawidłowo realizują zadania opiekuńcze, wychowawcze, ekonomiczne i socjalizacyjne. 
W dysfunkcyjnych rodzinach występują problemy, które zakłócają ich funkcjonowanie, zaburzają prawidłowy 
rozwój dziecka i proces wychowawczy. W rodzinach pojawiają się trudności spowodowane czynnikami 
zewnętrznymi takimi jak: bezrobocie, choroba, wzrost kosztów utrzymania, bądź czynnikami tkwiącymi w samej 
rodzinie np. uzależnienia, przemoc, przestępczość, zaniedbywanie obowiązków, brak umiejętności 
wychowawczych. 

Dzieci dorastające w rodzinach dysfunkcyjnych przejmują nieprawidłowe wzorce funkcjonowania rodziny. 
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny wpływają negatywnie na jej członków, a tym samym na całe 
społeczeństwo. Złożoność problemów w rodzinach wymaga podjęcia interdyscyplinarnych działań instytucji 
i służb. 

W polityce społecznej rodzinie i dziecku poświęca się coraz więcej uwagi. Dzieje się tak, gdyż dzieci wymagają 
szczególnej troski i ochrony, a działalność na ich rzecz koncentrować się powinna na ochronie praw, 
wyrównywaniu szans życiowych i rozwojowych poprzez umożliwienie dostępu do oświaty, systemu ochrony 
zdrowia, wypoczynku oraz pomocy w obliczu ryzyka zagrożeń życiowych. 

W myśl przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Obowiązek ten realizowany jest przy współpracy ze 
środowiskami lokalnymi, instytucjami oświatowymi, sądami, policją, kościołami i organizacjami pozarządowymi. 
Ważne jest, aby wsparcie potrzebującym rodzinom organizowane było dostatecznie wcześnie, by eliminować 
sytuacje, kiedy to dziecko musi opuścić rodzinę biologiczną. 

Na terenie miasta zadania adresowane do osób i rodzin potrzebujących pomocy realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Zasadnicze cele pomocy społecznej to: 

- doprowadzenie osoby i rodziny otrzymującej pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia, 

- integrowanie ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 

- zapewnienie potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie 
pokonać i umożliwienie im życia w godnych warunkach, 

- stworzenie zabezpieczeń finansowych dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, w wieku 
poprodukcyjnym lub niepełnosprawnych, 
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- udzielanie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą 
w rodzinie. 

 Pomoc społeczna działa w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki egzystencji osoby lub 
rodziny. Jej celem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych  osób i rodzin, a także umożliwienie im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie marginalizacji osób i rodzin. Chodzi tu o profilaktykę, 
która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej, ponieważ wymaga interdyscyplinarnego 
przygotowania  pracowników socjalnych oraz współdziałania instytucji pomocy społecznej z innymi 
przedstawicielami służb społecznych, a także bliższymi i dalszymi krewnymi tych osób i rodzin. Szczególną uwagę 
zwraca się na rodzinę i sposób jej funkcjonowania w środowisku lokalnym. 

Podstawowym założeniem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Płońsk na lata 2014-2016 jest 
stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról społecznych, 
a w szczególności  funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 Zaplanowane działania będą zmierzały do przywrócenia rodzinom zdolności do wypełniania tych funkcji, także 
w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji 
opiekuńczych. 

 Program wspierania rodziny wpisuje się w założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
terenie Miasta Płońsk w latach 2007-2017, załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 25 października 2007 r.

II. PODSTAWA  PRAWNA: 

Program będzie realizowany w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 
135 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz, 182 ze zm.), 

3.  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.), 

4.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.). 

 Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy 
w szczególności:

1.  Opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny, 

2.  Zatrudnienie asystentów rodziny oraz  umożliwianie im podnoszenia kwalifikacji, 

3. Tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego oraz prace 
z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu  funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta  rodziny oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 

4. Finansowanie: 

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzieleniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.

5.  Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 
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6.  Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie, 

7.  Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności 
w wypełnianiu  funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałych  na terenie gminy, 

8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu 
nie ponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

III. DIAGNOZA  SPOŁECZNA 

Miasto Płońsk jest miastem, położonym 60 km od Warszawy. Pod względem demograficznym Płońsk jest 
„najmłodszym” miastem Północnego Mazowsza.  Zajmuje powierzchnię ok. 12 km2. 

Tabela 1. Dane demograficzne dotyczące mieszkańców Miasta Płońska stan na 31.12.2012 r. i 31.12.2013 r. 

31.12.2012 r. 31.12.2013 r.
1 Ogólna liczba mieszkańców Miasta Płońska 22 283 22 163
2 Liczba kobiet 11 802 11 770
3 Liczba mężczyzn 10 481 10 393
4 Liczba dzieci do 18 roku życia 6 215 4 803

 Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Płońsku. 

 Opracowanie Programu poprzedzone zostało diagnozą rodzin objętych pomocą społeczną  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Płońsku oraz innymi systemami wparcia realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Płońsku. 

Tabela 2. Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2012-2013 z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Płońsku.

2012 rok 2013 rok

1 Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 343 404
2 Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 506 597
3 Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 799 1 037
4 Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną 136 178
5 Liczba osób w rodzinach z dziećmi objętych pomocą społeczną 551 723

 Źródło. Sprawozdania MPiPS z 2012 i 2013 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. 

 Odczuwalny brak miejsc pracy zarówno w mieście, jak też bliskiej okolicy powoduje, że liczba rodzin 
korzystających z pomocy nie maleje. 

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy powoduje, że rodziny nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb 
socjalno-bytowych. Nie radząc sobie z rozwiązywaniem bieżących problemów trafiają do pomocy społecznej. 
Ww. tabela ilustruje zwiększającą się z roku na rok liczbę rodzin i osób korzystających z pomocy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Tabela 3. Powody udzielenia pomocy w latach 2012-2013.

LP. Powód udzielenia pomocy

Liczba 
rodzin 

objętych 
pomocą

Liczba osób 
w rodzinach 

objętych 
pomocą

2012 2013 2012 2013 

1 Ubóstwo 233 292 546 762
2 Bezrobocie 274 351 682 926
3 Niepełnosprawność 85 81 154 144
4 Długotrwała i ciężka choroba 66 58 117 108
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Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego w tym: 
- rodziny niepełne 

61 

47 

74 

55 

237 

158 

289 

185

6
Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność 25 

13 

32 

16 

127 

77 

149 

91
7 Bezdomność 30 26 39 33
8 Alkoholizm 19 19 33 37
9 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 10 - 16

 Źródło: Sprawozdania MPiPS z 2012 i 2013 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. 

 Z zestawienia danych w tabeli 3 wynika, że przyczyny przemawiające za udzieleniem wparcia rodzinie były 
różnorodne. Często zdarzało się, że w jednej rodzinie występowało kilka przesłanek kwalifikujących do pomocy. 
Należy jednak zauważyć, że głównym powodem  ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej było 
bezrobocie i ubóstwo. 

 W roku 2012, 79% ogólnej liczby korzystających z pomocy to osoby bezrobotne, a w 2013 roku nastąpił wzrost 
do 87 %. 

Tabela 4. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu Miasta Płońska w latach 2012-2013 r.

Liczba dzieci z terenu Miasta Płońska umieszczona w:
Rodzinach zastępczych Placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2012 50 11

2013 50 18

 Źródło: Dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. 

 W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki 
w wysokości: 

-  10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu, 

-  30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu, 

- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej. 

 W 2012 roku wydatki poniesione z budżetu Gminy Miasto Płońsk na ten cel stanowiły 12 885,98 zł, zaś 
w 2013 roku wzrosły do 59 490,80 zł (dane ze Sprawozdania z działalności MOPS w Płońsku oraz realizacji 
wypłat dodatków mieszkaniowych za rok 2012 i 2013 r.). 

 Z analizy powyższych danych wynika, że liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej ma tendencję 
wzrostową. Niestety generuje to dla budżetu miasta znaczne koszty. Ograniczenie tego zjawiska może nastąpić 
poprzez m.in zatrudnienie asystentów rodziny. Celem pomocy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodziny 
podstawowego poziomu stabilizacji życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zdaniem 
jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu 
w rodzinie.

IV. ADRESACI  PROGRAMU 

Odbiorcami Programu będą rodziny zamieszkałe na terenie Miasta Płońska doświadczające problemów 
opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodziny, którym 
odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. 
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V. CELE  PROGRAMU 

Cel główny: 

Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz pomoc w stworzeniu 
optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej. 

Cele szczegółowe:

1.  Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

2.  Wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

3. Podejmowanie działań na  rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

VI. REALIZACJA  PROGRAMU 

Cel 1. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zadania:

- diagnozowanie problemów rodziny i dziecka, 

- zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa (psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne), 

- kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe, 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów przemocy domowej, 

- kształtowanie u rodziców właściwych postaw wychowawczych, zgodnych z normami i wartościami 
społecznymi, 

- realizowanie pracy socjalnej z rodziną w kryzysie, 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

- zapewnienie rodzinie dysfunkcyjnej wsparcia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, 

- ustanowienie rodzin wspierających, 

- opracowywanie i wdrażanie programów profilaktyczno-edukacyjnych służących przeciwdziałaniu problemom 
w rodzinach, 

- pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb finansowych i bytowych rodzin, 

- organizowanie współpracy z bliższymi i dalszymi krewnymi, 

- praca nad uruchomieniem potencjału tkwiącego w samej rodzinie. 

Cel 2. Wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Zadania:

- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, świetlic 
środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, kół zainteresowań, 

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży m.in. poprzez przyznawanie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki, wyprawka szkolna), organizowanie zajęć  wyrównawczych, 
dofinansowanie udziału w wycieczkach, kulturze, sporcie i rekreacji, 

- zapewnienie pomocy usługowej, w szczególności dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym, usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

- objęcie dzieci indywidualną terapią psychologiczno-pedagogiczną, 

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii, na koloniach i obozach, 
realizujących programy profilaktyczne, 
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- współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej (placówka opiekuńczo-wychowawcza, rodzina 
zastępcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny), 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny przeżywającej kryzys, 

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych, edukacyjnych, 
integracyjnych. 

Cel. 3 Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Zadania:

- monitorowanie sytuacji rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, 

- opracowanie planu pomocy z rodziną biologiczną, 

- motywowanie rodziców biologicznych do utrzymania kontaktów z dziećmi przebywającymi w pieczy 
zastępczej ( z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał kontaktowania się), 

- aktywizacja zawodowa członków rodziny biologicznej poprzez organizowanie szkoleń i wskazywanie 
możliwości zarobkowania, 

- motywowanie rodziców biologicznych do podejmowania terapii uzależnień, 

- angażowanie rodziców biologicznych w ponoszenie współodpowiedzialności za sprawy dziecka tzn. wybór 
szkoły, zawodu, motywowania do nauki lub poprawy zachowania. 

 Do realizacji założonych celów będą prowadziły zadania, których wybór poprzedzi szczegółowa analiza 
sytuacji danej rodziny. Podstawowym narzędziem służącym diagnozie społecznej jest wywiad środowiskowy, 
przeprowadzany przez pracownika socjalnego. 

 Pełna i efektywna realizacja celów założonych w Programie, będzie możliwa dzięki kompleksowemu spojrzeniu 
na rodzinę przeżywającą trudności oraz podjęciu systemowych rozwiązań, przy współpracy wszystkich osób, 
instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

 Priorytetem działań jest uznanie podmiotowości dziecka oraz jego prawa do wychowywania w rodzinie lub jego 
najszybszego powrotu do rodziny naturalnej.

VII. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 

- liczba udzielanych porad przez specjalistów, 

- liczba realizowanych projektów, programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci, 

- liczba interwencji kryzysowych, 

- liczba rodzin wymagających wsparcia, 

- liczba osób uzależnionych skierowanych na leczenie, 

- liczba rodzin, którym przyznano asystenta, 

- udział asystentów rodziny w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, 

- liczba rodzin wspierających zaangażowanych w pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych, 

- liczba dzieci biorących udział w zajęciach edukacyjnych w tym z elementami przeciwdziałania uzależnieniom 
połączonym z wypoczynkiem, 

- liczba dzieci utrzymujących kontakty z rodzicami biologicznymi, w stosunku  do ogółu dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej, 

- liczba rodzin biologicznych dziecka, z którym zrealizowano plan pracy, 

- liczba dzieci powracających do rodziny naturalnej, 

- kwota wydatkowanych środków na koszty związane z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej. 

 Uzyskane dane pozwolą na ocenę wartości Programu oraz pomogą w dalszym, efektywnym planowaniu 
i realizacji jego zadań. 
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VIII. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU 

Założenia Programu powinny realizować podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadają obowiązek 
wspierania rodziny przeżywającej trudności oraz podmioty specjalizujące się w pracy z dzieckiem i rodziną: 

- właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Płońsku, Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku (pracownicy socjalni, asystent rodziny), 

- Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Miejskie Centrum Kultury, 

- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, 

- Biblioteka, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

- Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy zawodowi i społeczni, 

- Komenda Powiatowa Policji, 

- Placówki służby zdrowia, 

- Placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, 

- Świetlice środowiskowe, 

- Świetlice socjoterapeutyczne, 

- Organizacje pozarządowe, 

- Parafie, 

- Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu 

- Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, 

- Punkt konsultacyjno-interwencyjny do spraw narkomanii, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- Dom dziecka, 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Wymienione podmioty powinny kierować się przede wszystkim dobrem rodziny i dziecka, a pomoc im 
traktować jako priorytet, nawet wówczas, gdy nie stanowi ona ich podstawowej misji.

IX. CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja  Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Płońsk została zaplanowana na lata 2014-2016. 
Program jest dokumentem otwartym co oznacza, że w każdym czasie może podlegać okresowej weryfikacji, 
modyfikacji i uzupełnieniu o nowe cele i zadania. 

X. Ż RÓDŁO  FINANSOWANIA 

Źródłami finansowania Programu: 

- środki własne gminy zaplanowane w budżecie na dany rok kalendarzowy, 

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, 

- dotacje na realizację programów rządowych z zakresu wspierania rodziny, 

- fundusze Unii Europejskiej. 
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XI. OCZEKIWANE REZULTATY 

Zakłada się następujące rezultaty w związku z funkcjonowaniem Programu Wspierania Rodzinny w Gminie 
Miasto Płońsk na lata 2014-2016

1.  Wzrost świadomości społecznej mieszkańców Miasta Płońska  dotyczącej współczesnych zagrożeń dla 
rodziny, 

2.  Zwiększenie wrażliwości społecznej na potrzeby rodziny i dziecka, 

3.  Zahamowania wzrostu liczby rodzin dysfunkcyjnych, 

4.  Poprawa sytuacji życiowej rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez nabycie umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 

5.  Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych członków rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, 

6.  Poprawa aktywności zawodowej rodzin, 

7.  Kształtowanie wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych we współpracy z asystentem 
rodziny, 

8.  Kształtowania nowych umiejętności pracowników socjalnych w zakresie pracy i opieki nad dzieckiem 
i rodziną, 

9. Efektywna współpraca podmiotów w środowisku  lokalnym na rzecz dziecka i rodziny. 

XII. EWALUACJA 

Ewaluacja Programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Zostaną one pozyskane 
poprzez bezpośrednią rozmowę i obserwację z rodzicami, opiekunami, środowiskami sąsiedzkimi, pracownikami 
instytucji pomagających rodzinie. 

W terminie do 31 marca każdego roku Burmistrz będzie składał Radzie roczne sprawozdanie z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny przedstawiając potrzeby związane z realizacją tych zadań. 

XIII. PODSUMOWANIE 

Program wspierania rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia dzieci i ich 
rodzin. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności 
zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Tylko wtedy można 
zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności 
i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. 

Pomoc na rzecz rodzin, którą w ramach niniejszego Programu oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płońsku, będzie nakierowana w pierwszej kolejności na wykorzystywanie zasobów własnych rodziny, 
a wsparcie instytucjonalne  będzie zapewnione w sytuacji gdy rodzina będzie musiała zmierzyć się z problemami, 
których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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