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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata
2019 – 2021
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 176 pkt.1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 416,
poz. 1076 i poz. 1544) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia .................... 2019 r.
MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
NA LATA 2019 - 2021
Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka społeczno – demograficzna Miasta Ostrów Mazowiecka
3. Diagnoza rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
4. Część programowa
4.1. Cel główny
4.2. Cele szczegółowe
4.3. Zasoby instytucjonalne
4.4. Adresaci Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
4.5. Realizacja Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
4.6. Zakładane efekty realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
4.7. Finansowanie programu
4.8. Monitoring
5. Podsumowanie
1.
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Wprowadzenie
„Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 – 2021” został
opracowany na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). W poprzednim, trzyletnim okresie
realizowany był Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018, który został uchwalony
Uchwałą Nr IXVI/113/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016 r . Zgodnie
z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do zadań własnych gminy należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca
z rodziną przeżywającą 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) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny
wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
2. Charakterystyka społeczno – demograficzna Miasta Ostrów Mazowiecka
Miasto Ostrów Mazowiecka położone jest w północno-wschodniej części Mazowsza w odległości 90 km
od Warszawy i 100 km od Białegostoku. Dzięki takiemu położeniu oraz przyjaznej polityce władz Ostrowi
Mazowieckiej w odniesieniu do działalności gospodarczej miasto jest siedzibą licznych przedsiębiorstw.
Dużą wagę władze miasta Ostrów Mazowiecka przywiązują do ochrony środowiska. W trosce o nie
wybudowano wysokowydajną oczyszczalnię ścieków oraz najnowocześniejszy w tej części kraju zakład
segregacji odpadów, a także wdrożono program ich selektywnej zbiórki. Poważną część miejskich
inwestycji stanowi budowa infrastruktury drogowej. Władze miasta dbają także o zaspokajanie potrzeb
mieszkańców w takich dziedzinach życia społecznego jak: pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport
i rekreacja. Miasto zajmuje obszar 22 km2. Liczba ludności miasta Ostrów Mazowiecka na dzień
31.12.2018 r. wyniosła 22.210 osób (dla porównania na koniec 2017 r.- 21.962 osoby). Na dzień
31.12.2018 r. liczba osób bezrobotnych w mieście Ostrów Mazowiecka wynosiła 902 osoby (w 2016 r. 1150
osób a w 2017 r.- 1017 osób).
3. Diagnoza rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi
Mazowieckiej
Diagnoza lokalna dotyczy funkcjonalności rodzin zamieszkujących w mieście Ostrów Mazowiecka
w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Diagnoza została dokonana w oparciu o dane
z Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej oraz z danych będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. Punktem wyjścia do określenia zadań Miejskiego Programu
Wspierania Rodziny jest analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
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Dla potrzeb Programu opracowano kartę diagnostyczną, w której zawarto informacje podane w tabeli
Nr 1.
Tabela nr 1.

Wyszczególnienie
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych
Liczba osób korzystających z Funduszu Alimentacyjnego
Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego
Liczba osób bezrobotnych – zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Rok 2018
760 rodzin liczących 1740 osób
1755 rodzin
265 osób
434 rodziny
902 osoby

Z posiadanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej danych wynika, że
na dzień 31 grudnia 2018r liczba ludności miasta Ostrów Mazowiecka wyniosła 22.210 osób (dla
porównania na koniec 2017 r.- 21.962 osoby). Ze świadczeń pomocy społecznej Ośrodka w 2018 roku
skorzystało 760 rodzin liczących 1740 osób, które stanowią 7,83% mieszkańców miasta. Dla porównania
w 2017 r. osoby korzystające z pomocy społecznej stanowiły 7,77 % mieszkańców miasta.
Przyczyny trudnych sytuacji życiowych rodzin pokazuje tabela nr 2.
Tabela nr 2.

Występujący problem
Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina niepełna
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina wielodzietna
Alkoholizm/ problem alkoholowy
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Zdarzenia losowe

Liczba środowisk
212
169
208
273
38
17
10
3
1

Najliczniejszą grupę klientów pomocy społecznej stanowiły osoby i rodziny,u których
trudną sytuację finansową spowodowała niepełnosprawność (273 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba
(208 rodzin) oraz bezrobocie (169 rodzin). Warte zwrócenia uwagi jest to, że w roku 2017 wiodącą
przyczyną było bezrobocie, z powodu którego ze wsparcia skorzystało 348 rodzin. W wielu przypadkach
podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie dwie lub więcej przesłanek.
W 2018 roku, narastająco w pieczy zastępczej przebywało 22 dzieci z 14 rodzin. Dzieci przebywały
w następujących formach pieczy zastępczej:
- placówka opiekuńczo-wychowawcza – 4 dzieci ,
- rodzinne domy dziecka – 5 dzieci ,
- spokrewnione rodziny zastępcze – 6 dzieci,
- zawodowe rodziny zastępcze – 6 dzieci,
- niezawodowe rodziny zastępcze – 1 dziecko.
Na dzień 31.12.2018 r. w pieczy zastępczej przebywało 17 dzieci z 10 rodzin.
4. Część programowa
4.1. Cel główny: Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny
Celem głównym Programu jest pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz
wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo –
wychowawczych.
4.2. Cele szczegółowe
Cel główny Programu realizowany jest poprzez:
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1) podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny;
2) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie;
3) podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi
w celu pozostawienia dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania,
4) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny,
5) wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
6) wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
7) podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny bologicznej.
Wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem
zasobów własnych oraz źródeł wsparcia wewnętrznego i jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną;
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
4.3. Zasoby instytucjonalne
Na
terenie
miasta
Ostrów
Mazowiecka
działa
wiele
instytucji
publicznych,
organizacji pozarządowych, związków i innych podmiotów, których przedmiotem działania jest rodzina.
Biorąc pod uwagę zadania tych organizacji należy założyć, że Program Wspierania Rodziny na lata
2019-2021 będzie służył poprawie w realizacji polityki prorodzinnej.
Tabela nr 3. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodziny na terenie miasta
Ostrów Mazowiecka

L. p

Nazwa i adres placówki

Zakres działania

1.

Urząd Miasta, Ostrów
Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

2.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Ostrów
Mazowiecka
ul. K. Warchalskiego 3

3.

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ostrów
Mazowiecka ul. 3 Maja 66

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, wypłata dodatków
mieszkaniowych, współpraca z organizacjami
pozarządowymi, dotacje dla klubów sportowych,
prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
finansowanie oświaty, udzielanie wsparcia lokalowego
organizacjom pozarządowym, w tym działającym na rzecz
dzieci i rodziny, organizowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży ( kolonie letnie, ferie zimowe, festyny itp.),
realizacja programów rządowych.
Pomoc pieniężna, praca socjalna, asysta rodzinna, pomoc
rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne: rodzinne, prawne,
psychologiczne interwencje kryzysowe, schronienie, posiłki,
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
kierowanie do ośrodków wsparcia, przyjmowanie
wniosków i wypłata stypendiów szkolnych, wypłata
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń
rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, realizacja prac
społecznie użytecznych, wydawanie kart dużej rodziny,
pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele realizacji
zadań na rzecz mieszkańców, obsługa organizacyjno –
techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.
Profilaktyka w szkołach, motywowanie osób uzależnionych
do leczenia, poradnictwo prawne, zapewnienie artykułów
żywnościowych osobom uzależnionym( trzeźwi
alkoholicy), kierowanie na terapię osób uzależnionych,
wnioskowanie do sądu o leczenia, promocja
zdrowia, zdrowego stylu życia.
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4.

Miejska Świetlica
Socjoterapeutyczna
ul. Chopina 2,
Ostrów Mazowiecka

Dożywianie ,pomoc w nauce, organizacja wolnego czasu,
zajęcia: kulinarne, plastyczne, teatralne, sportowe,
informatyczne, psychoedukacyjne. Społeczności
socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku, imprezy
okolicznościowe, indywidualne programy korekcyjne,
interwencje kryzysowe – każde dziecko uzyska pomoc
w sytuacjach kryzysowych ( zarówno szkolnych, jak
i rodzinnych czy w grupie rówieśniczej).

5.

Miejski Dom Kultury
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 50

Organizacja imprez: majówki rodzinne, godziny dla rodziny,
wakacyjne podwórka, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Artystyczna akademia dziecięca, rodzinne konkursy
tematyczne, interaktywne, rodzinne spektakle teatralne,
konkursy i festiwale muzyczne, festiwal dla babci i dziadka,
koncerty z okazji dnia matki, rodzinne kolędowania,
spotkania ze św. Mikołajem, warsztaty artystyczne, rodzinne
zabawy, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty
ceramiki użytkowej, konkursy i festiwale

5

Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz Ochrony Ofiar

1.Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli
różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy.
2.Kwartalne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Tworzenie grup roboczych do rozwiązywania
indywidualnych spraw.
4.Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osb doznających
przemocy.
Działalność edukacyjno-wychowawcza oraz opiekuńcza,
organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku, wsparcie pedagogiczne -psychologiczne dla
dzieci oraz rodziców.

Przemocy w Rodzinie

5.

6.

Szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły
ponadgimnazjalne, przedszkola
samorządowe i niepubliczne
z terenu miasta Ostrów
Mazowiecka.
Placówki publiczne
i niepubliczne służby zdrowia.

7.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Ostrów Mazowiecka
ul. Widnichowska 20

8.

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ,Ostrów
Mazowiecka,
ul. Rubinkowskiego 15
Komenda Powiatowa Policji
Ostrów Mazowiecka,
ul. K. Piłata 4

9.
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Profilaktyka i promocja zdrowia, organizowanie opieki
lekarskiej, ambulatoryjnej, szpitalnej. Usługi pielęgniarskie,
diagnostyka.
1.Zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom
w przypadkach niemożności sprawowania tej opieki przez
rodziców.
2.Finansowanie wydatków wynikających z funkcjonowania
pieczy zastępczej.
3. Udzielanie świadczeń pieniężnych dla osób
usamodzielnianych (po opuszczeniu różnego rodzaju form
pieczy zastępczej).
4. Organizowanie szkoleń dla podmiotów pieczy zastępczej.
Diagnoza, terapia, doradztwo, profilaktyka na rzecz
dziecka, uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Warsztaty
i treningi z uczniami i rodzicami.
Rozpoznanie rodzin dysfunkcyjnych przez dzielnicowych
KPP, inicjowanie postępowań sprawdzających w przypadku
pozyskania informacji o przemocy w rodzinach,
prowadzenie postępowań przygotowawczych w przypadku
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10.

1.Sąd Rejonowy w Ostrowi
Mazowieckiej, ul. B. Prusa 2.
2. Zespół Kuratorski Służby
Sądowej.

11.

Parafie z terenu miasta

12.

Inne podmioty ,organizacje
pozarządowe instytucje itp.
działające na rzecz dzieci
i rodziny na terenie miasta
Ostrów Mazowiecka.

uzasadnionego przypuszczenia istnienia przemocy
w rodzinach oraz stwierdzonych wychowawczych zaniedbań
małoletnich przez ich rodziców lub opiekunów prawnych,
inicjowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej
oraz współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, wskazywanie
przez dzielnicowych lokalnych zagrożeń i kierunków
działań profilaktycznych w trakcie spotkań
środowiskowych, wizyt w rodzinach, prelekcji w szkołach.
1. wydawanie orzeczeń w sprawie nieletnich oraz ich
rodziców,
2. organizacja i nadzorowanie wykonywanych środków
resocjalizacyjnych wynikających z orzeczeń sądu
dotyczących:
- nadzoru ochronnego w rodzinach
- dozoru nad skazanymi
- zbieranie na zlecenie sądu wiadomości o zachowaniu
nadzorowanych i dozorowanych.
Wszelkiego rodzaju działalność charytatywna, organizacja
czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i rodzin,
poradnictwo rodzinne, prawne, psychologiczne.
Różnorodna działalność wynikająca z programów,
projektów, statutów.

4.4. Adresaci Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
Program jest ukierunkowany przede wszystkim na rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ustawa jednak nie precyzuje co należy rozumieć przez to pojęcie.
Rodziny mogą przezywać trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich o różnym nasileniu – od sytuacji,
w których istnieje zagrożenie pojawienia się takich trudności , do sytuacji występowania tak poważnych
problemów, że sąd podjął decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
Rozróżnienie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach z dziećmi:
1) rodziny zagrożone występowaniem trudności opiekuńczo-wychowawczej.
2) rodziny, w których występują okresowe trudności opiekuńczo-wychowawcze.
3) rodziny wieloproblemowe, w których występują nasilone trudności opiekuńczo-wychowawcze.
4) rodziny zagrożone ograniczeniem praw rodzicielskich.
5) rodziny z częściowym ograniczeniem praw rodzicielskich, objęte nadzorem kuratora.
6) rodziny z dzieckiem w pieczy zastępczej rokujące możliwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
7) rodziny z dzieckiem w pieczy zastępczej, u których nie stwierdzono możliwości powrotu dziecka do
rodziny naturalnej.
Przedstawione zestawienie stopniowania trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej w rodzinach z dziećmi, jest wyj,sciem do planowania programu wspierania rodziny.
Przyjęty sposób różnic rodzin pozwoli na lepsze dostosowanie rodzaju i form wsparcia dla rodzin
i dzieci do ich faktycznych potrzeb.
4.5. Realizacja Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
Tabela 4. Zadania w zakresie wspierania rodziny:

Lp.

Nazwa zadania
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realizację zadania
Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia Miejski
Ośrodek
Pomocy
i pomocy asystenta rodziny
Społecznej
w Ostrowi
Mazowieckiej
Udzielanie dostępu do poradnictwa specjalistycznego – Starostwo
Powiatowe
psycholog, prawnik.
w Ostrowi
Mazowieckiej,
wtym Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Poradnia
psychologiczno- pedagogiczna
Rozszerzenie oferty Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej Urząd
Miasta
w Ostrowi
Mazowieckiej we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
w Ostrowi
Mazowieckiej
Współfinansowanie pobytu dziecka w róznych formach Urząd
Miasta
w Ostrowi
pieczy zastępczej
Mazowieckiej we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
w Ostrowi
Mazowieckiej
Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu Miejski
Ośrodek
Pomocy
wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych Społecznej
w Ostrowi
z realizacją zadań dla Rady Miasta
Mazowieckiej
Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny Miejski
Ośrodek
Pomocy
zagrożonej kryzysem lub przezywającej trudności Społecznej
w Ostrowi
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Mazowieckiej, Policja, Zespół
Interdyscyplinarny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

W pracy z rodziną ważna jest profilaktyka. Zakłada się zatem kluczową rolę asystenta rodziny, którego
zadania polegają na:
1)

opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;

2)

udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3)

udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4)

udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5)

udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6)

wspieraniu aktywności społecznej rodzin;

7)

motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8)

udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9)

motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10)

udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11) podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin;
12)

prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13)

prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

14) dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej
oceny,
15)

sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
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16) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
17) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc
przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
18) wykonywaniu innych czynności i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Praca asystenta rodziny polega również na inicjowaniu i rekomendowaniu zadań zespołowych,
w skład których wchodzić będą m.in. asystent rodziny, pedagog, pracownik socjalny, przedstawiciel
policji, kurator sądowy. Praca asystenta rodziny lub zespołu powinna skutkować trafniejszą diagnozą
problemów środowiska rodzinnego, ustaleniem spójnego planu pomocy oraz uruchamiać mechanizmy
współpracy z właściwymi instytucjami i służbami.
Poradnictwo specjalistyczne
Praca z rodziną bedzie prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
(psychologicznego, prawnego), treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców, psychoedukacji,
mediacji. Narzędziem wzmocnienia rodziny może być również doradztwo w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego, dbałości o higienę osobistą i otoczenia.
Tam, gdzie jest to możliwe, praca w ramach Programu powinna opierać się o pełną współpracę
z rodziną.
Niezwykle ważnym elementem jest również dostęp rodziny do pomocy prawnej, szczególnie
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej
W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio
wydatki w wysokości:
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
4.6. Zakładane efekty realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
Efektem realizacji Programu będzie poprawa sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie lub
przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej,
zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla
rodziny i dziecka na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w latach 2019-2021 poprzez realizację
zakładanych w Programie działań.
4.7. Finansowanie programu
Źródłem finansowania Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Ostrowi Mazowieckiej są:
1) środki własne miasta zaplanowane na realizację miejskiego programu wsparcia rodziny,
2) środki pochodzące ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania
rodziny,
4) środki pozabudżetowe.
4.8. Monitoring i ewaluacja
Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Programu polega na bieżącym analizowaniu oraz
corocznym porównywaniu wartości określonych w Tabeli 1 i 2 oraz danych dotyczących przemocy
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w rodzinie, umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy
kontynuować konkretne działania, czy je wzmożyć, czy też zmodyfikować.
Raport z ewaluacji i monitoringu programu będzie sporządzony przez MOPS w Ostrowi
Mazowieckiej w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W przypadku modyfikacji Programu
założenia metodologii ewaluacji i monitoringu będą odpowiednio dostosowywane.
5. Podsumowanie
Miejski Program Wspierania Rodziny dla miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2021 zakłada
stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. Wsparcie
rodziny będzie miało charakter wieloaspektowy przy współpracy instytucji, które swoimi działaniami,
wspierają dzieci i rodziny. Zamierzonym efektem realizacji programu ma być poprawa sytuacji dziecka
i rodziny, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej,
zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny
i dziecka. Ponadto program ma na celu pomoc rodzinom, których dzieci przebywają w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych w procesie dokonania zmian umożliwiających powrót dziecka do domu
rodzinnego.
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