
UCHWAŁA NR XLVII/368/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Rodzina na plus. Plus dla rodziny" dla 
miasta Kościerzyna na rok 2013r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 182 z późn. zm.) 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „RODZINA NA PLUS. PLUS DLA 
RODZINY" DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna oraz Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Jednym z narzędzi jakie mogą zostać zastosowane w projektach ops i pcpr podczas realizacji projektów 
systemowych jest Program Aktywności Lokalnej, który zgodnie z Zasadami przygotowania i rozliczenia projektów 
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest niezbędnym 
dokumentem do realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 
i powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Poddziałania 7.1.2 POKL – Priorytet VII – Promocja integracji 
społecznej. Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub 
członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne 
adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni: dzielnicy, osiedlu, ulicy. Może to też być np. 
środowisko grupy zawodowej czy grupy społecznej. W ramach programu przewiduje się zastosowanie 
środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym. 
Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej jest praca z grupami znajdującymi się w niekorzystnym 
położeniu – wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi tym zjawiskiem. Program ma być przede wszystkim formą 
wsparcia rodzin i ich członków, motywacją do działania społecznego oraz do zmiany swojej sytuacji społeczej. Ma 
również przyczynić się do zapobiegnięcia sytuacji rozdzielenia dzieci i rodziców, ma pomóc rodzicom 
w sprawowaniu płnej opieki nad swoimi pociechami. W przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną 
udział w programie będzie stanowił element wsparcia oraz da rodzinom możliwość konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego. Realizacja projektu w takiej formie pozwoli na realizację założeń ustawy o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej. 
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I Wprowadzenie 

 

Program Aktywności Lokalnej – „Rodzina na plus. Plus dla rodziny” 

 

 
Dokument ten stanowi uzupełnienie Strategii Polityki Społecznej w Mieście 

Kościerzyna na lata 2005 – 2013 oraz Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i 

Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata 2007-2015.  

Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami 

zawartymi w wojewódzkich jak i ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak 

m.in.:  

-   STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 

-   STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJWEÓDZTWA POMORSKIEGO DO 

2013r., 

-   PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2007-2013 DLA PRIORYTETU VII W 

WOJEWÓDZTWIE   POMORSKIM, 

-  STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 – 2013 (Dokument 

towarzyszący  realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013), 

-  STRATEGIA ROZWOJU KRAJU NA LATA 2007 - 2015 , 

-  NARODOWA STRATEGIĄ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI,  

-  NARODOWA STRATEGIĄ ROZWOJU NA LATA 2007 – 2013,  

-  STRATEGIĄ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

NA LATA 2007-2013, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 

-  NARODOWĄ STRATEGIĄ SPÓJNOŚCI,  

-  PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI NARODOWE STRATEGICZNE 

RAMY ODNIESIENIA 2007–2013.  

 

 

Program Aktywności Lokalnej (PAL) „Rodzina na plus. Plus dla rodziny” zakłada 

działania na rzecz środowiska lokalnego na terenie Miasta Kościerzyna, w szczególności 

wobec wieloproblemowych rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych, zamieszkałych na terenie naszego miasta, które zagrożone są 

wykluczeniem społecznym.  
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Program „Rodzina na plus. Plus dla rodziny” jest częścią realizowanego od 

2008r. projektu MOPS-Można Owszem Pomóc Sobie realizowanego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

II Cele oraz przewidywane rezultaty 

 

Celem Programu Aktywności Lokalnej „Rodzina na plus. Plus dla rodziny” jest 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie kompetencji społecznych 

rodzin zagrożonych niewydolnością wychowawczą oraz niewydolnych wychowawczo  

z Kościerzyny.  

 

Celami szczegółowymi projektu są: 

 

- wzmocnienie rodzin zagrożonych dysfunkcją i dysfunkcyjnych w pełnieniu funkcji 

społecznych i rodzinnych, 

- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, 

- zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej,  

- podjęcie działań ukierunkowanych na trwanie rodziny i zapobieganie jej rozpadowi poprzez 

odłączenie dzieci od rodziców, 

- zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych w przypadku osób pozostających poza 

rynkiem pracy,  

- wsparcie i promowanie postaw prospołecznych,  

- poprawa funkcjonowania społecznego uczestników programu,  

- zwiększenie świadomości praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról, ale również 

przywilejów i możliwości uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych  

i szkolnych,  

- ukierunkowanie na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne rodziny. 

 

Twardymi rezultatami projektu będzie: 

- uczestnictwo w grupie samopomocowej – 30godz./na osobę;  

- warsztat dla rodziców – w oparciu o program szkoły dla rodziców – 20 godz./ na osobę 
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- indywidualne spotkania z prawnikiem – 2 godz./ na osobę  

- uczestnictwo w warsztacie kształtującym prawidłowe relacje rodzic – dziecko, dziecko – 

rodzic – 16 godz./ na osobę; 

- uczestnictwo w spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym– 1 godz./na osobę  

w przypadku osób kierowanych do uczestnictwa w kursie zawodowym; 

- uczestnictwo w spotkaniach grupowych z doradcą zawodowym– 6 godz./na osobę  

w przypadku osób kierowanych do uczestnictwa w kursie zawodowym; 

 

Miękkie rezultaty w odniesieniu do planowanych działań to: 

 

- podniesienie wiary we własne możliwości i możliwości rodziny; 

- zwiększenie motywacji osobistej do pozytywnych zmian; 

- zwiększenie odpowiedzialności i dyscypliny; 

- umiejętność pracy w zespole; 

- nabycie umiejętności komunikacji; 

- zwiększenie świadomości społecznej poprzez obcowanie z kulturą, sportem, ekologią  

i turystyką.  

- zwiększenie świadomości o rodzinie, 

- stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania pomiędzy rodzicami, a instytucjami 

wychowującymi i wspomagającymi rodzinę, 

- podniesienie świadomości rodziców, że przede wszystkim oni są odpowiedzialni za swoje 

dzieci, mają wobec nich, w równym stopniu obowiązki jak i prawa, 

 

Tak sprecyzowane rezultaty pozwolą na zrealizowanie założonego przez nas celu. 

 

 

III Ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów 

 

Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie przy pomocy zasobów 

wewnętrznych oraz zewnętrznych.  

 

A. Zasoby wewnętrzne 

PAL realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kościerzynie przy ulicy Brzechwy 5. Możliwa część zaplanowanych do realizacji zadań 

będzie przeprowadzona w siedzibie Ośrodka.  
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Zasoby kadrowe ośrodka stanowi grupa pracowników socjalnych pracujących  

w swoich rejonach opiekuńczych a także specjaliści i konsultanci, którzy realizują szeroko 

rozumianą pomoc o charakterze niematerialnym i posiadają doświadczenie w organizowaniu i 

prowadzeniu działań możliwych do realizacji w ramach PAL.  

Koordynatorem PAL zostanie Kierownik Sekcji do Spraw Aktywizacji Środowiska 

Lokalnego – pracownik etatowy Ośrodka, który jednocześnie będzie też sprawował pieczę 

nad całym projektem systemowym realizowanym w 2013 roku. Bezpośrednim opiekunem i 

organizatorem PAL – u zostanie pracownik socjalny, posiadający wykształcenie 

pedagogiczne – pracownik etatowy ośrodka. 

Zespół realizujący program PAL będzie korzystać z wyposażenia siedziby Ośrodka – 

miejsc pracy poszczególnych pracowników (biurka, fotele, krzesła, szafy na akta, komputery 

z drukarkami, kserokopiarka, telefony, fax, telewizor kolorowy, aparat cyfrowy, rzutnik 

multimedialny).  

 

B. Zasoby zewnętrzne  

 

Realizacja poszczególnych etapów Programu zostanie zlecona specjalistom: pedagog, 

prawnik, psycholog, pracownik publicznych służb zatrudnienia, którzy nie są etatowymi 

pracownikami MOPS.  

 

IV Szczegółowy opis planowanych działań 

 

Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie przy pomocy: 

1. Środowiskowej pracy socjalnej - środowiskowa praca socjalna w ramach programu 

aktywności lokalnej - jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego lub 

inną osobę, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi; 

 

2. Instrumentów aktywnej integracji - zespół instrumentów o charakterze 

aktywizacyjnym, opisanych w pkt. 5.2 Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania 

projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów 

Id: BEMPR-IIGMD-FJVLA-VRAGG-UHOMC. Podpisany
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Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

3.   Działań o charakterze środowiskowym, które w programie aktywności lokalnej są    

      inicjatywami integracyjnymi obejmującymi: 

- przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów 

środowiskowych np. spotkania z grupami docelowymi, wydanie publikacji; 

- edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, 

działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; 

- organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach  

i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 

kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym; 

- inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym wynikające np.  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 

85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324); 

 

Program przewiduje realizację szczegółowo zaplanowanych działań dla określonej 

grupy odbiorców. Beneficjentami ostatecznymi jest grupa 15 rodziców (15 kobiet) w 

rodzinach niewydolnych wychowawczo bądź zagrożonych tą niewydolnością.  Są to rodziny 

zagrożone wykluczeniem społecznym przede wszystkim z powodu problemów, które 

niejednokrotnie rodziny te dotykają: alkoholizm, ubóstwo, rozwody, trwanie w nieformalnych 

związkach, jak również brak pozytywnych wzorców wyniesionych z domów rodzinnych. W 

obliczu tych problemów potrzeby dziecka zostają odsunięte na „ drugi plan” przez potrzeby 

rodziców. 

Odbiorcy projektu posiadają średnio dwoje dzieci, przeważnie w wieku 

przedszkolnym lub szkolnym. W projekcie udział weźmie 28 dzieci. 

Działania realizowane będą w miesiącach od maja do grudnia 2013 roku zgodnie z 

harmonogramem realizacji i wydatków zamieszczonym w punkcie V. 

 

 

 

 

Strona 9Id: BEMPR-IIGMD-FJVLA-VRAGG-UHOMC. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



8 

 

V Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych 

działań 
Projekt Programu Aktywności Lokalnej „Rodzina na plus. Plus dla rodziny” 

przewidziany jest do realizacji w okresie od maja do grudnia 2013r. Poszczególne jego etapy 

oraz miesiące realizacji przedstawia poniższa tabela. 
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NAZWA ZADANIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. DZIAŁANIA W RAMACH PAL „Rodzina na plus. Plus dla 

rodziny”                         

1.1 GRUPA SAMOPOMOCOWA z psychologiem (instrument 

aktywizacji społecznej – organizacja i finansowanie uczestnictwa 

w grupach samopomocowych,  

w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej grupę)                         

1.2 KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM – 

INDYWIDUALNIE (instrument aktywizacji zawodowej – 

organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym doradcy 

zawodowego)             

1.3 KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM – 

GRUPOWE (instrument aktywizacji zawodowej – organizacja i 

finansowanie usług wspierających, w tym doradcy zawodowego)              
 1.4 WARSZTAT DLA RODZICÓW na podbudowie programu 

szkoły dla rodziców (instrument aktywizacji społecznej – 

organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 

marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta 

rodzinnego, koordynatora pieczy zastępczej, konsultantów 

rodzinnych, mediatorów itp.) 

            

     
      

 1.5 SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM (instrument aktywizacji 

społecznej – organizacja i finansowanie poradnictwa 

specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz 

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące 

przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek 

pracy) 
     

      
 1.6 WARSZTAT KSZTAŁTUJĄCY PRAWIDŁOWE RELACJE 

RODZIC – DZIECKO (instrument aktywizacji społecznej – 

organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności 

społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby 

prowadzącej klub lub grupę)                     
 

 

1.7 KURS ZAWODOWY (instrument aktywizacji edukacyjnej - 

skierowanie i sfinansowanie zajęć o charakterze zawodowym lub 

zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, 

umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z 

właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy 

klientem jest osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, 

jako bezrobotna)             

1.8 OPIEKA PRZEDSZKOLNA dla dzieci beneficjentów 

            1.9 CATERING PODANY PODCZAS ZAJĘĆ 

            2. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM                         

2.1 Piknik integracyjny                         

2.2 Wyjazd do teatru                         

 3. KOORDYNACJA PAL             

 3.1 Opiekun PAL - u             

 4. EWALUACJA I MONITORING DZIAŁAŃ             

 

5.PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE             

6.ZASIŁKI I POMOC W NATURZE             
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VI Szacunkowy budżet przewidziany na realizację programu z podziałem 

na poszczególne kategorie wydatków 
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NAZWA ZADANIA 
Przewidywany 

koszt 
całkowity w zł 

Z tego z 
wnioskowanej 

dotacji w zł 

Z tego ze 
środków 

własnych w zł 

1. DZIAŁANIA W RAMACH PAL „Rodzina na plus. 

Plus dla rodziny”       

1.1 GRUPA SAMOPOMOCOWA z psychologiem 

(instrument aktywizacji społecznej – organizacja i 

finansowanie uczestnictwa w grupach 

samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby 

prowadzącej grupę) 

1 950,00 1 950,00 0,00 

1.2 KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM – 

INDYWIDUALNIE (instrument aktywizacji zawodowej 

– organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym 

doradcy zawodowego) 

65,00 65,00 0,00 

1.3 KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM – 

GRUPOWE (instrument aktywizacji zawodowej – 

organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym 

doradcy zawodowego) 

26,90 26,90 0,00 

1.4 WARSZTAT DLA RODZICÓW na podbudowie 

programu szkoły dla rodziców (instrument aktywizacji 

społecznej – organizacja i finansowanie usług wsparcia i 

aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów 

zatrudnienia asystenta rodzinnego, koordynatora pieczy 

zastępczej, konsultantów rodzinnych, mediatorów itp.) 

1 300,00 1 300,00 0,00 

1.5 SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM (instrument 

aktywizacji społecznej – organizacja i finansowanie 

poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, 

mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności 

życiowej, w tym powrotu na rynek pracy) 

1 950,00 1 950,00 0,00 

1.6 WARSZTAT KSZTAŁTUJĄCY PRAWIDŁOWE 

RELACJE RODZIC – DZIECKO (instrument 

aktywizacji społecznej – organizacja i finansowanie 

treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w 

tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej 

klub lub grupę) 

6 691,60 6 691,60 0,00 

1.7  KURS ZAWODOWY (instrument aktywizacji 

edukacyjne - skierowanie i sfinansowanie zajęć o 

charakterze zawodowym lub zdobywania nowych 

kompetencji i umiejętności zawodowych, 

umożliwiających aktywizację)  

2 200,00 2 200,00 0,00 

1.8 KOSZTY badań i ewentualnego ubezpieczenia 

zdrowotnego uczestników 
200,00 200,00 0,00 

1.9 OPIEKA PRZEDSZKOLNA 8 800,00 8 800,00 0,00 

1.10 CATERING PODANY PODCZAS ZAJĘĆ 3 316,50 3 316,50 0,00 

2. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE 

ŚRODOWISKOWYM (niestanowiące bezpośrednich 

kosztów PAL; są odrębnym zadaniem w Projekcie) 

    

Piknik integracyjny 2 333,33 2 333,33 0,00 

Wyjazd do teatru 1 455,33 1 455,33 0,00 

3.ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 16 124,73 0,00 16 124,73 

4.PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 3 388,00 0,00 3 388,00 

5. WYKORZYSTANIE WŁASNEJ SALI 

SZKOLENIOWEJ – WKŁAD NIEPIENIĘŻNY 
1 594,71 0,00 1 594,71 

6. CATERING na zakończenie realizacji projektu 

MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie 
1 000,00 1 000,00 0,00 

 RAZEM: 52 396,10 31 288,66 21 107,44 

Strona 11Id: BEMPR-IIGMD-FJVLA-VRAGG-UHOMC. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



10 

 

Powyższe wyliczenie jest wstępnym przerachowaniem kosztów realizacji PAL, na który składają się zadania: 

Aktywna Integracja – PAL, Działania o Charakterze Środowiskowym, Zasiłki i Pomoc w Naturze, Zarzadzanie 

Projektem oraz Prace Społecznie Użyteczne. Zadanie wskazane w budżecie w pozycjach 2-6 stanowią część 

kosztów wspólnych dla wszystkich inicjatyw projektu MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie, którego częścią jest 

PAL „Rodzina na Plus. Plus dla Rodziny”   

 

 

VII Podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części 

składowych Programu 

 Za realizację poszczególnych etapów programu PAL „Rodzina na plus. Plus dla 

rodziny” będzie odpowiedzialny Zespół Projektowy powołany do całościowego zarządzania 

projektem MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie, w ramach którego przygotowany został 

PAL.  

 

VIII Realizatorzy 

Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest: 

- Urząd Miasta Kościerzyna 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Powiatowy Urząd Pracy  

- Prasa i media lokalne  

 

IX Źródła finansowania Programu 

Realizację zadań programu zamierzamy finansować: 

- ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego 

- ze środków funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej. 

 

X Uzasadnienie realizacji programu 

W mieście Kościerzyna nie prowadzono do tej pory tak szeroko sprecyzowanych 

programów aktywizacyjnych, dających rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych możliwość nabycia zespołu umiejętności społecznych 

Id: BEMPR-IIGMD-FJVLA-VRAGG-UHOMC. Podpisany
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i praktycznych umiejętności życiowych, jak również uczących – w sytuacjach 

wychowawczych – rodziców reagowania zgodnego z potrzebami dziecka.  

W Kościerzynie istnieją placówki, które kierują swoją działalność na wsparcie rodziny 

jako jednostki społecznej. Nie ma jednak sprecyzowanych programów nastawionych 

szczególnie na wsparcie narażonych na wykluczenie społeczne rodzin, w których występują 

problemy niewydolności wychowawczej. Rodziny te często borykają się z wieloma trudnymi 

problemami towarzyszącymi. 

W roku 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem 911 rodzin,  

z czego aż 230 to rodziny, które jako powód trudnej sytuacji życiowej podają bezradność  

w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Rodziny  

z problemami, zagrożone niewydolnością wychowawczą stanowią w Kościerzynie ponad 

25% korzystających z pomocy. Jest to odsetek, który wskazuje na potrzebę i konieczność 

działania w kierunku poprawy – zmiany tejże sytuacji.  

 Nie można też pominąć problemu bezrobocia, alkoholizmu, przemocy w rodzinie i 

chorób, które niejednokrotnie występują również w tych rodzinach.   

 Również stereotypowe postrzeganie rodziny i związana z tym presja społeczna 

wywierana na rodziny z problemami, powoduje izolowanie się tych osób i ograniczanie 

kontaktów społecznych i integrujących ze środowiskiem.  

Wszystkie te problemy kumulują się w tych rodzinach powodując, iż stają się one 

grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

Problem ten nie jest zjawiskiem marginalnym, chociażby z punktu widzenia samych 

rodzin, które często pytają o możliwości i formy wsparcia skierowane właśnie dla nich. 

Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z tej właśnie grupy, powstała idea 

realizacji tegoż programu. Ma on być przede wszystkim formą wsparcia rodzin i ich 

członków, motywacją do działania społecznego oraz do zmiany swojej sytuacji społecznej. 

Ma również przyczynić się do zapobiegnięcia sytuacji rozdzielenia dzieci i rodziców, ma 

pomóc rodzicom w sprawowaniu pełnej opieki nad swoimi pociechami.  A w przypadku 

czasowego umieszczenie dziecka poza rodziną, udział w programie będzie stanowił element 

wsparcia oraz da rodzinom możliwość konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. 

Realizacja projektu w takiej formie pozwoli na realizację założeń ustawy o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej.  

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 13Id: BEMPR-IIGMD-FJVLA-VRAGG-UHOMC. Podpisany


	
	
	



