Zarządzenie Nr 3851/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
projektu programu pn. „Gmina - Miasto Płock Program Wspierania Rodziny
na lata 2014-2016”.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645)
oraz § 3 i § 4 pkt 1 uchwały nr 455/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie
Miasta Płocka, zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu
programu pn. „Gmina – Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata
2014 -2016”.
2. Projekt programu pn. „Gmina – Miasto Płock Program Wspierania Rodziny
w Płocku na lata 2014-2016” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Celem konsultacji społecznych jest:
1) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie;
2) stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu dokumentu.
§ 3.
Forma i zasięg konsultacji:
1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Płocka.
2. Wzór formularza, na którym należy składać opinie, propozycje, uwagi stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informacja o konsultacjach zostanie rozpowszechniona:
1) za pośrednictwem stron internetowych:
http://bip.ump.pl; http://www.plock.eu; http://mopsplock.eu
2) poprzez przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu wybranym
organizacjom pozarządowym działającym w zakresie wsparcia rodzin na
terenie miasta Płocka.

§ 4.
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 grudnia 2013 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: 20 grudnia 2013 roku.
§ 5.
Wypełniony formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sekretariat@mopsplock.eu
§ 6.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
§ 7.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na oficjalnej stronie
internetowej Gminy – Miasto Płock w terminie 21 dni od upływu wyznaczonego
do zgłaszania opinii, propozycji i uwag.
§ 8.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki
Społecznej.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3851/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2013 roku

GMINA – MIASTO PŁOCK

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

NA LATA 2014 – 2016

(projekt)

Płock
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1. WSTĘP

Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze
podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw.
Jest ona najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe
społeczeństwo. Ma ona zasadniczy wpływ na kształtowanie człowieka w rolach
społecznych oraz kształtowanie jego tożsamości i postaw. Wiadome jest, że stanowi
ona dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone jest opieką i ma
możliwość

zaspokajania

swoich

potrzeb.

Bezpośrednio

oddziałując

na

dziecko

przekazuje mu swój system wartości, tradycje i poglądy, które niewątpliwie rzutują na
jego dalsze życie.
Nie wszystkie jednak rodziny spełniają swoje funkcje w sposób prawidłowy.
W wielu z nich występują problemy, które zakłócają ich funkcjonowanie i są
szczególnie groźne dla dziecka, jego rozwoju psychosomatycznego i wychowania.
Trudności te mogą pojawiać się na skutek czynników zewnętrznych (np. bezrobocie,
choroba, brak mieszkania) lub też czynników, które tkwią w samej rodzinie
(np. nałogi, przemoc, przestępczość, bezradność).
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w funkcjonowaniu rodziny
instytucje i służby zobligowane są zarówno do wspierania rodziny, podjęcia na jej
rzecz określonych działań, jak i zapewnienia dziecku specjalnej ochrony i pomocy.
Istotne jednak jest to, aby były one skoordynowane, ponieważ problemy, które
przeżywa rodzina bardzo często wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 135
z późn. zm.) wprowadzająca daleko idące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem
i rodziną. Wprowadza ona nowe regulacje w kwestiach dotyczących wspierania rodziny
oraz organizacji systemu pieczy zastępczej.
Od 1 stycznia 2012 roku gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez
świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny,
tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego.
Do zadań własnych gminy należy również opracowanie i realizacja trzyletniego
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gminnego programu wspierania rodziny. W świetle zapisów ustawy pomoc dziecku
i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarnych, skoordynowanych
i planowanych działań

mających

na celu przywrócenie rodzinie

zdolności do

wypełniania jej funkcji.
Przyjęcie przez Gminę-Miasto Płock „Programu wspierania rodziny na lata 2014
– 2016”, zwanego dalej Programem pozwoli na stworzenie rozwiązań profilaktycznych
i prowadzenie działań osłonowych mających na celu umocnienie rodziny i jej roli
społecznej.

2. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU

Płock jest miastem na prawach powiatu. Zajmuje powierzchnię 88,05 km²,
gdzie na koniec 2012 roku zamieszkiwało 124 428 osób.

Tabela 1. Liczba mieszkańców Płocka w latach 2010 – 2012.
Lata

2010

2011

Liczba mieszkańców
126 061
Źródło: dane BDL GUS i WEiSO UM

124 318

2012
124 428

W mieście dominuje przemysł paliwowo - energetyczny i chemiczny oraz
maszynowy, odzieżowy, spożywczy i budowlano - montażowy. Jednak, podobnie jak
w całym kraju, odczuwalne jest zjawisko bezrobocia. Prowadzi do naruszenia poczucia
bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, ma działanie degradacyjne. Jest ono
dotkliwe zarówno dla jednostki, jak też dla całej rodziny. Stwarza zagrożenie patologią
społeczną, zmniejsza szanse na znalezienie zatrudnienia, powoduje degradację
materialną i społeczną osób dotkniętych tym problemem, ale też i ich rodziny.
W Płocku, jak i na terenie całego kraju bezrobocie jest jednym z głównych
problemów społecznych.

Tabela 2. Liczba mieszkańców Płocka zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy
w latach 2010 – 2012
Lata

2010

2011

Liczba bezrobotnych
7207
7698
W oparciu o dane Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku
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2012
8258

Bezrobocie jest jednym z dominujących powodów przyznania świadczeń z
pomocy społecznej.

Tabela 3. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w latach 2010 –
2012

Liczba osób, którym
Wyszczególnienie

przyznano decyzją

Liczba rodzin -

Liczba osób

ogółem

w rodzinach

świadczenie
2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

6.702

6.568

6.342 5.417 5.492 5.218 10.826 10.673

40

41

6.680

6.561

0

0

0

0

0

0

2012

Świadczenia przyznane
w ramach zadań
zleconych i zadań
własnych (bez względu

10.268

na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło
finansowania)
Świadczenia przyznane
w ramach zadań
zleconych (bez względu

48

40

41

48

67

71

76

na ich rodzaj, formę i
liczbę)
Świadczenia przyznane
w ramach zadań
własnych (bez względu

6.332 5.395 5.481 5.208 10.822 10.655

10.253

na ich rodzaj, formę i
liczbę)
Pomoc udzielana w
postaci pracy socjalnej,

5.708 5.687 5.639 11.260 10.896

11.044

w tym:
wyłącznie w postaci

500

394

pracy socjalnej

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
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421

850

678

776

Tabela 3. Powody przyznania pomocy w latach 2010 - 2012

Powód trudnej sytuacji życiowej

Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo
-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, w tym:
•

rodziny niepełne,

• rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2.330
149
25
2.810
1.531
1.165

2.667
109
36
3.012
1.548
1.172

2.500
140
46
2.973
1.584
1.373

4.244
149
97
6.019
2.327
1.873

4.845
142
124
6.027
2.370
1.857

4.338
200
201
5.616
2.400
2.123

580

568

632

1.505 1.544

1.442

398

267

209

1.168

881

729

58

75

70

351

406

398

12
297
11

14
261
25

22
278
28

44
471
15

47
448
32

82
446
33

78

95

87

96

80
61
po zwolnieniu z Zakładu Karnego
Sytuacja kryzysowa
716
605
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

804

1.501 1.939

2.331

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba rodzin, którym przyznano decyzją
świadczenia z pomocy społecznej w 2012 roku w stosunku do 2011 roku zmniejszyła
się o 3,44%. Jednak biorąc pod uwagę powody przyznania pomocy można zauważyć,
że wzrosła liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu: długotrwałej lub
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, sytuacji kryzysowej, bezdomności
oraz

bezradności

w

sprawach

opiekuńczo

–

wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa domowego. Niewątpliwie wystąpienie problemów takich jak: alkoholizm,
przemoc, choroba, niepełnosprawność może być przyczyną bezradności, ale też
bezradność może być przyczyną tych problemów. Zatem podejmując działania
wspierające rodziny, warto pamiętać, że wszystkie problemy się zazębiają i nie można
pracować tylko nad jednym z nich.
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3. FORMY WSPARCIA RODZINY

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 135
z późn. zm.), wprowadzająca daleko idące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem
i rodziną. Ustawa zawiera nowe regulacje w kwestiach dotyczących wspierania rodziny
oraz organizacji systemu pieczy zastępczej. Nałożyła ona nowe obowiązki na jednostki
samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz podzieliła kompetencje.
Od 1 stycznia 2012 roku gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym za poradnictwo
specjalistyczne dla rodzin i zapewnienie usług asystentów rodziny. Do zadań własnych
gminy należy również tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym
placówek wsparcia dziennego, a także współfinansowanie

pobytu dzieci z terenu

gminy w pieczy zastępczej.
Do

zadań

własnych

powiatu

należy

między

innymi

realizowanie

zadań

dotyczących systemu pieczy zastępczej. W Płocku został opracowany”Powiatowy
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie miasta Płocka na lata 2013-2015”.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych to zespół planowych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania tych funkcji.
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
•

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,

•

terapii i mediacji,

•

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

•

pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

•

organizowanie

dla

rodzin

spotkań,

mających

na

celu

wymianę

ich

doświadczeń oraz zapobieganie izolacji w formie grup wsparcia lub grup
samopomocowych.
Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez: przydzielenie rodzinie asystenta
rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego,
objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Ważne jest, aby

było ono wczesne i

dotyczyło różnych sfer życia, ale przede wszystkim skupiało się na wypełnianiu przez
nią funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Priorytetem staje się zapewnienie dzieciom
7

bezpieczeństwa i odpowiednich warunków rozwoju. Zminimalizowanie negatywnych
czynników działających na rodzinę powinno odbywać się poprzez zabezpieczenie
podstawowych potrzeb dzieci. Praca z rodziną powinna być ukierunkowana na
integrowanie rodziny oraz kształtowanie wartości i norm.
Jedną z nowych form udzielenia pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta
rodziny. Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodzinę w jej codziennym
funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych, aby w przyszłości jej członkowie
samodzielnie potrafili pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki
i wychowania dzieci. Asystent

rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej

zamieszkania i za jej zgodą.
W czasie wspólnych działań z rodziną asystent:
•

udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w

zdobywaniu

umiejętności

prawidłowego

prowadzenia

gospodarstwa

domowego,
•

udziela

pomocy

rodzinom

w

rozwiązywaniu

problemów

socjalnych,

psychologicznych, wychowawczych,
•

wspiera aktywność społeczną rodzin,

•

udziela pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, motywuje do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

•

podejmuje

działania

bezpieczeństwa dzieci
Asystent

rodziny

interwencyjne

i

zaradcze

w

sytuacji

zagrożenia

i rodzin.

współpracuje

z

jednostkami

administracji

rządowej

i

samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i
osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
Rodziny wychowujące dzieci, szczególnie w wieku szkolnym, które mają
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w stosunku do swoich
dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego,
pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń zachowania, przystosowania społecznego
itp. W związku z tym w ramach wspierania rodziny dziecko może zostać objęte opieką
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia może być
prowadzona w formie:
•

opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk
wychowawczych,

•

specjalistycznej,

•

pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
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Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest pomoc rodzinie mającej
trudności

w

wypełnianiu

swoich

zadań

poprzez

objęcie

dziecka

działaniami

wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Działania podejmowane w świetlicach
mają również na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości
dzieci i młodzieży. Placówki wsparcia dziennego mają charakter profilaktyczny,
a w swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniem
jego praw.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej daje możliwość wsparcia rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu
funkcji

opiekuńczo

–

wychowawczych

poprzez

nowe

rozwiązanie

–

rodzinę

wspierającą. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga
rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz
kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Ta forma wsparcia daje
możliwość

dzielenia

się

doświadczeniem

i

umiejętnościami

radzenia

sobie

z problemami.
Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z najbliższego otoczenia np.
sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, dalsza rodzina. Takie rozwiązanie w pracy z rodziną
może mieć duże znaczenie.

4. ANALIZA SWOT

WSPARCIE RODZINY W PŁOCKU
MOCNE STRONY
•

liczne

i

SŁABE STRONY

otwarte

na

współpracę

•

organizacje pozarządowe prowadzące
programy

i

projekty

z

w zakresie wspierania rodziny,

zakresu

•

wspierania rodziny,
•

dostępność

jednostki

bezpłatnego

realizowanego
publiczne

i

•

przez

realizacja

organizacje

•

kompetentni

i grup samopomocowych,

niewystarczająca oferta zajęć
socjoterapeutycznych dla młodzieży

programów

osłonowych,

zagrożonej demoralizacją,

profilaktycznych i wychowawczych,
•

mała oferta w zakresie organizacji grup
wsparcia

pozarządowe,
•

z bezpłatnego

poradnictwa specjalistycznego,

specjalistycznego,

prawnego

małe zainteresowanie możliwością
skorzystania

do

poradnictwa

mała świadomość i gotowość społeczna

i

wciąż

•

doskonalący

mała dostępność usług dla rodzin z
dziećmi, w tym usług opiekuńczych i
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swoje

umiejętności

pracujący

w

specjaliści

obszarze

pomocy

specjalistycznych
•

rodzinie,
•

brak możliwości zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych rodzin,

zabezpieczone

środki

finansowe

na

•

realizację zadań z zakresu wspierania

niewystarczająca baza lokalowa na
realizację zadań.

rodziny,
•

szeroka

sieć

placówek

wsparcia

dziennego,
•

zabezpieczenie środków finansowych
na zatrudnienie asystentów rodziny,

•

bardzo
zajęć

duża

oferta

pozalekcyjnych

nieodpłatnych
dla

dzieci

i

młodzieży.
SZANSE
•

ZAGROŻENIA

pozyskanie kandydatów do pełnienia

•

roli rodziny wspierającej,
•

realizację założonych celów,

tworzenie nowych form pracy z rodziną

•

pedagoga środowiskowego,
•

zbyt mała świadomość i aktywność
rodzin jako odbiorców Programu,

korzystanie z funduszy

•

pozabudżetowych, funduszy unijnych

brak wsparcia w postaci superwizji dla
osób pracujących z rodzinami,

na przeciwdziałanie marginalizacji i

•

wykluczeniu społecznemu,
•

niewystarczające zasoby finansowe na

wzrastająca liczba rodzin
potrzebujących pomocy.

profesjonalizacja wolontariuszy pod
kątem pomocy rodzinie.

5. ZASOBY

W mieście Płocku jest wiele instytucji i organizacji realizujących zadania
mieszczące się w zakresie wspierania rodziny. Nie są to tylko instytucje i organizacje
działające w obszarze pomocy społecznej, ale również w edukacji, kultury, czy też
w sportu.
Zadania podejmowane przez organizacje i instytucje mają bardzo różne formy,
w szczególności:
a) działania socjalno – pomocowe,
b) organizowanie ośrodków wsparcia,
c) udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej,
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d) organizowanie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego.
Bez wątpienia dużą wartością w Płocku jest bardzo dobra współpraca między
instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Opracowywany corocznie program
współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi

w

art.

3

ust.

3

ustawy

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta Płocka określa zasady współpracy
finansowej i poza finansowej. Jednym z elementów współpracy poza finansowej, ale
bardzo istotnej jest powołanie Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której
zadaniem jest opiniowanie projektów, projektów uchwał, programów oraz wyrażanie
opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.
Płock jest miastem, w którym bardzo dobrze rozwinięta jest sieć placówek
wsparcia dziennego. Działają one głównie jako świetlice środowiskowe oraz kluby
profilaktyki środowiskowej. Zlokalizowane są prawie na każdym osiedlu miasta Płocka,
a zwłaszcza na tych, które charakteryzują się dużym zubożeniem oraz nasileniem
zjawisk patologicznych.
Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny chyba, że do placówki
skieruje sąd.

Tabela 4. Wykaz placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w Płocku
Lp.

Liczba miejsc

Forma działalności

Świetlica Środowiskowa Nr 1
1. „Dom Marzeń”
ul. Góry 7

30

opiekuńcza

Świetlica Środowiskowa Nr 4
2. „Chatka Puchatka”
ul. Kwiatka 59A

30

opiekuńcza

Świetlica Środowiskowa Nr 5
3. „Iskierka”
ul. Otolińska 23

30

opiekuńcza

4.

Świetlica Środowiskowa Nr 8
„Promyk”
ul. Walecznych 20

30

opiekuńcza

5.

Świetlica Środowiskowa Nr 9
„Pozytywka”
ul. Słodowa 1 m 121A

15

opiekuńcza

Świetlica Środowiskowa Nr 13
„Słoneczny Krąg”
ul. Gierzyńskiego 17

30

opiekuńcza

6.

Nazwa i adres placówki

11

7.

Ognisko Opiekuńcze „Smyk”
ul. Otolińska 23

30

opiekuńcza

8.

Świetlica Miejska Nr 2
ul. Krakówka 2

35

opiekuńcza

9.

Świetlica Miejska Nr 3
ul. Sienkiewicza 17a

30

opiekuńcza

Świetlica Miejska Nr 7
10. „Pszczółki”
ul. Bartnicza 1a

25

opiekuńcza

Świetlica Miejska Nr 10
11. „Przytulisko”
ul. Jakubowskiego 4

25

opiekuńcza

Świetlica Miejska Nr 1
12. „Oaza”
ul. Kościuszki 5

30

opiekuńcza

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
14. „NASZ DOMEK”
ul. Jachowicza 4

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
15. „AMICUS”
ul. Krakówka 2

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
16. „NASZ KRĄG”
ul. Kościuszki 5

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
17. „SKARPIAK”
ul. Asnyka 2

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
18. „PRZYJACIEL DZIECKA”
ul. Dobrzyńska 2a

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
19. „SZUFLADA”
ul. Rembielińskiego 6a

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
20. „PRZYJACIELE”
ul. Krótka 3a

30

opiekuńcza

Klub Profilaktyki Środowiskowej
21. „LATAJĄCY KUFER”
ul. Św. Wojciecha 2

25

opiekuńcza

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
13.
„Promyczek”
ul. Borowicka 3

Stan na 31.12.2012r.
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Tabela 5. Liczba dzieci zapisanych do placówek wsparcia w latach 2010 – 2012
Lata

2010

Liczba dzieci

2011

581

2012

540

533

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba dzieci uczęszczających do placówek
wsparcia zmniejszyła się. Nie świadczy to jednak o tym, że zmalało zainteresowanie
dzieci tą forma spędzania wolnego czasu, ale niewątpliwie jest to efekt niżu
demograficznego.
Im bogatsza oferta pomocy w najbliższym otoczeniu rodziny, tym większa szansa
zauważenia

sytuacji

zagrożenia

bezpieczeństwa

dziecka.

Zasadnym

jest

więc

utrzymanie i rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki nad dziećmi.
Nowym zadaniem ustawowym dla gminy jest wprowadzenie asystenta rodziny.
W 2012 roku zadania z asystentury rodziny w mieście Płocku realizowało 7 asystentów
rodziny, którzy swoją pomocą objęli 41 rodzin. Stworzenie możliwości naprawy
deficytów, poprawienie relacji pomiędzy członkami rodzin, dbałość o dobro małoletnich
dzieci – to pozytywny wynik pracy asystenta rodziny. Działania przynoszące te efekty
są niezwykle ważne.
Płock jest gminą, która wspiera również rodziny w zakresie edukacji, kultury
i sportu. Na terenie miasta funkcjonują poradnie psychologiczno – pedagogiczne
publiczne i prywatne, które poza swoją podstawową działalnością prowadzą również
nieodpłatnie warsztaty dla rodziców zainteresowanych rozwijaniem umiejętności
wychowawczych oraz poprawieniem własnych relacji z dzieckiem, grupy wsparcia dla
rodziców.
Działające w Płocku instytucje kultury mają również bogata ofertę, z której
mogą korzystać członkowie rodzin w różnym wieku.
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w swojej ofercie ma nieodpłatne zajęcia plastyczne,
teatralne, muzyczne, taneczne i fotograficzne. Organizuje również ciekawe spotkania,
wystawy oraz koncerty.
Tego rodzaju zajęcia, adresowane szczególnie do dzieci i młodzieży posiada
również w swojej ofercie Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku im. Króla Maciusia
Pierwszego.
Także Książnica Płocka przygotowała szeroką ofertę dla rodzin. Poza bogatymi
zbiorami bibliotecznymi i audiowizualnymi proponuje wystawy, spotkania z autorami,
konkursy, nieodpłatne projekcje filmów w ramach „Spotkań z X Muzą”.

13

Interesujące zajęcia adresowane do całych rodzin oferuje CHOTOMEK –
Biblioteka dla Dzieci. Są to między innymi: spotkania dla rodziców, Klub Małego
Dziecka, Klub Czytających Rodzin Chcemisie.
Bardzo ważną inicjatywą w Płocku jest Program „Płocka karta familijna 3+”. Jest
to Program mający na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz
zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin. Z karty
mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych,
mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia (lub 25 roku
życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje)

bez względu na osiągane

dochody. Rodziny, które posiadają taką Kartę uprawnione są do korzystania z ulg
oferowanych przez Partnerów Programu. Są wśród nich:
•

Pływalnia Miejska PODOLANKA,

•

Pływalnia Miejska JAGIELLONKA,

•

Miejskie Centrum Sportu,

•

Hala Sportowa BOROWICZKI

•

Miejski Ogród Zoologiczny

•

oraz kawiarnie, księgarnie i Komunikacja Miejska w Płocku.

W zakresie sportu mieszkańcom Płocka nieodpłatnie zostały udostępnione
obiekty sportowe (hale sportowe i sale gimnastyczne w szkołach), gdzie można
organizować czas rodzinom.
W ostatnim czasie w mieście Płocku powstały boiska typu ORLIK, na których chętnie
spotykają się dzieci i młodzież. Zatrudnieni animatorzy sportowi organizują im zajęcia
i dbają o to, aby można było dobrze i bezpiecznie spędzić czas wolny.
Gmina – Miasto Płock realizuje również inne programy np. zdrowotne, które
adresowane są do całych rodzin.
W związku z powyższym w Płocku instytucje i organizacje społeczne podejmują
wiele działań na rzecz dzieci i całych rodzin, szczególnie dużo jest działań
skierowanych do dzieci. Jednak wiadome jest to, że społeczeństwo się starzeje.
Rodziny to nie tylko dzieci i ich rodzice, ale również dziadkowie. W mieście Płocku
podjęto już działania skierowane do starszego społeczeństwa. Została powołana Płocka
Rada Seniorów, której jedną z inicjatyw jest promowanie placówek kulturalnych,
usługowych, edukacyjnych, które przygotowały specjalną ofertę dla osób starszych.
Zaproponowała również program „Płocka Karta Seniora”. Warto jednak wzbogacać
ofertę skierowaną do osób starszych i ich rodzin.
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5. CELE PROGRAMU

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz promowanie modelu
i wartości rodziny poprzez rozwój i doskonalenie już istniejącego zintegrowanego
systemu pomocy.

Cele szczegółowe:

1) Promocja modelu i wartości rodziny jako najlepszego środowiska dla
rozwoju i wychowania dzieci.
Organizowanie różnych festynów, imprez dla całych rodzin, podczas których będzie
dominowało przesłanie, że rodzina jest wartością, o którą trzeba zadbać.
Organizowanie obchodów Dnia Rodziny.

2) Upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz dzieci
i rodzin.
Stworzenie portalu informacyjnego i zabezpieczenie finansowe jego działania. Na
platformie informacyjnej będą umieszczane informacje o aktualnych imprezach,
festynach, terapiach i innych inicjatywach skierowanych do rodzin.

3) Konsolidacja systemu wsparcia rodziny.
System wsparcia rodziny swoim zakresem obejmowałby pomoc rodzinie poprzez
przyznanie asystenta rodziny, rodziny wspierającej oraz powstanie grup wsparcia
i

samopomocowych,

organizowanie

poradnictwa

specjalistycznego.

Istnieje

potrzeba zwiększenia ilości asystentów, rodzin wspierających oraz poradnictwa
specjalistycznego.

4) Utrzymanie i rozwój sieci placówek wsparcia dziennego (świetlic, klubów).
W mieście Płocku sieć placówek wsparcia dziennego w postaci świetlic i klubów jest
dobrze rozwinięta. Należy jednak pamiętać, że są jeszcze osiedla, na terenie
których takie placówki nie funkcjonują np. Osiedle Kochanowskiego czy też Osiedle
Wyszogrodzka. Istotne jest podwyższanie jakości usług oraz dochodzenie do
standardów poprzez doposażanie placówek.
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5) Podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i rodziny
poprzez

organizację

szkoleń

i

zapewnienie

superwizji

osobom

pomagającym.
Umożliwianie udziału w szkoleniach merytorycznych w celu nabywania wiedzy
i kompetencji, co niewątpliwie przełoży się na jakość pomocy udzielanej rodzinie.
Superwizja natomiast pozwoli rozwijać się osobom pomagającym rodzinom
i zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów oraz wypalenia zawodowego.

6) Podjęcie działań zmierzających do stworzenia projektu, który swoją ofertą
programową obejmie całą rodzinę, a w szczególności osoby starsze.
Rodziny to nie tylko rodzice i dzieci, ale też dziadkowie. Często jest tak, że wszyscy
mieszkają razem, a ich relacje są od siebie zależne. W ofercie projektu

dla

wszystkich członków rodziny (rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki), warsztaty
wychowawcze dla rodziców, pogadanki i spotkania dla starszych członków rodziny.

7) Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych
kryzysem, niewydolnych wychowawczo, w których występuje problem
przemocy, uzależnień.
Wzbogacenie oferty wypoczynku, szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych
o nieodpłatne zajęcia, półkolonie dla dzieci z rodzin, w których występuje problem
przemocy, uzależnień oraz rodzin żyjących w niedostatku.

6. REALIZATORZY PROGRAMU

W mieście Płocku zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej realizowane będą przez:
•

Urząd Miasta Płocka,

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

•

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

•

placówki oświatowo – wychowawcze,

•

kuratorów sądowych

•

podmioty lecznicze.
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7. FINANSOWANIE PROGRAMU

Finansowanie Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 zapewnione
będzie

ze

środków

własnych

Gminy

–

Miasto

Płock,

dotacji

oraz

środków

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

8. PROMOCJA

Program Wspierania Rodziny będzie promowany przez:
•

zamieszczanie informacji i Programu na stronach internetowych jednostek
organizacyjnych i organizacji pozarządowych,

•

plakaty,

ulotki,

portal

internetowy

informujący

o

podejmowanych

działaniach na rzecz rodzin,
•

konferencje, szkolenia, imprezy, festyny.

9. MONITOROWANIE PROGRAMU

Nad realizacją Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 będzie czuwał
Zespół Programowy. Zespół Programowy zostanie powołany przez Prezydenta Miasta
Płocka w drodze zarządzenia. Zadaniem Zespołu Programowego będzie monitorowanie
realizacji celów Programu poprzez koordynację działań i współpracę podmiotów
podejmujących działania na rzecz rodzin. Zadaniem Zespołu Programowego będzie
również zbieranie informacji, które pozwolą ocenić skuteczność Programu oraz
wytyczą kierunki działań na kolejne lata.
W skład Zespołu wejdą:
•

po jednym przedstawicielu wydziałów Urzędu Miasta Płocka: Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji i Kultury, Wydziału Sportu
i Rekreacji,

•

przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

•

przedstawiciel organizacji społecznych.

Zespół Programowy będzie się spotykał nie rzadziej niż raz na pół roku.
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Monitorowanie i ewaluacja Programu będzie odbywać się poprzez składanie
sprawozdań Prezydentowi i Radzie Miasta Płocka w terminie do 31 marca każdego
roku.
Monitorowanie działań będzie dokonywane poprzez analizę danych:
1)

liczba rodzin objętych pomocą społeczną,

2)

liczba rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo,

3)

liczba i rodzaj działalności placówek wsparcia dziennego,

4)

liczba dzieci korzystających z zajęć w placówkach wsparcia dziennego,

5)

liczba dzieci korzystających z wypoczynku,

6)

liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego,

7)

liczba rodzin objętych asystą rodzinną,

8)

liczba rodzin wspierających,

9)

liczba osób biorących udział w szkoleniach lub innych formach doskonalenia,

10) kwota wydatkowana na realizację poszczególnych zadań.
Program ma charakter otwarty i może ewaluować w miarę pojawiających się
potrzeb.

Opracował Zespół w składzie:
1. Leśniewska Mariola
2. Tatar Anna
3. Nobis Joanna
4. Kowalska Agata
5. Szkopek Iwona
6. Czapski Andrzej
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3851/2013
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2013 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII, PROPOZYCJI, UWAG *
do projektu Programu pn. „Gmina – Miasto Płock Program Wspierania
Rodziny na lata 2014-2016
Termin zgłaszania opinii do projektu: od 5 grudnia 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku

Nazwisko i imię, adres zameldowania osoby wnoszącej opinie, propozycje, uwagi:
...................................................................................................................................

…………………………………………………………...................................................................…............

Opinie/propozycje/ uwagi zmian zapisów:……………………………………………………………......................

……………………………………………………………………………………………….………...........................................

…………………………………………………………………………………………….…………..........................................

……………………………………………………………………………………………….………..........................................

………………………………………………………………………………………………………............................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:
1. przeprowadzenia konsultacji w ramach opracowania Programu pn. „Gmina – Miasto Płock
Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016;
2. Oświadczam, że z chwilą złożenia opinii/uwagi/propozycji zrzekam się na rzecz Miasta Płocka
całości praw autorskich majątkowych do projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr
90, poz. 631).

Płock, dnia: …………………......

……….…………………………....................
Podpis zgłaszającego opinie/uwagi/propozycje*

* niepotrzebne skreślić

Formularz zgłoszenia opinii, propozycji, uwag należy przesłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsplock.eu

