UCHWAŁA NR XXVIII/265/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

Elektronicznie podpisany przez:
Bogusław Michalczyk
dnia 25 lutego 2022 r.

z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kałuszyn na lata 2022-2024
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz.1372 z późn. zm.) oraz 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 2022 r., poz. 447) uchwala się co następuje:
§ 1.
Uchwala się „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kałuszyn na lata 2022 – 2024” w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogusław Michalczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/265/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 25 lutego 2022 r.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAŁUSZYN NA LATA 2022-2024
Wstęp
Gminny program wspierania rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Kałuszyn opracowano w oparciu
o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 821 z późn. zm.). Stanowi on samodzielny program służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Prezentowany program jest kontynuacją Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021
i zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną
oraz wprowadzanie nowych form pomocy w rodzinie w zależności od potrzeb. Doświadczenie wynikające
z realizacji poprzednich edycji programu utwierdza w przekonaniu, że podstawowe założenia gminnego
systemu wsparcia rodzin wciąż są aktualne i zasadne.
Celem programu jest dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych oraz
środowiska rodzinnego.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, kształtującym osobowość, system wartości,
poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy
rodzicami. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role
wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają
się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Gminny program wspierania rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie przywracania
zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania.
Program realizowany jest w szczegółowości w oparciu o następujące akty prawne :
·ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 447),
·ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
·ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1268 z późn. zm.),
·ustawę z dnia 29 lipca
poz. 1249 z późn. zm.),

2005 r.

o przeciwdziałaniu

przemocy

w rodzinie

(t.j.

Dz. U.

z 2021 r.

·ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2020r. poz. 1111ze zm.),
·ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877),
·ustawę z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2019 r. poz. 2407 ze zm.),
·ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz.75),
·ustawę
o wsparciu
kobiet
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329),

w ciąży

i rodzin

„Za

życiem”

z dnia

4 listopada

2016r.

·ustawę o Karcie Dużej Rodziny z 5 grudnia 2014 roku (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1744),
·ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.
Dz. U. z 2021 r., poz.1119 z późn. zm.).
· ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2050 z póżn. zm.),
Priorytetowe kierunki zawarte w Programie Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 oraz planowane
zadania są zgodne z kierunkami działań zawartymi w dokumencie strategicznym na poziomie gminnym tj.
„Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kałuszyn do 2025 roku”. W dokumencie tym
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jednym z trzech priorytetowych obszarów wsparcia wskazano Rodzinę i wyznaczono cel strategiczny„Zapewnienie rodzinom z terenu Gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej odpowiednich warunków
do ich prawidłowego funkcjonowania”.
I. Analiza problemów społecznych na terenie Gminy Kałuszyn
W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów
społecznych w gminie.
1. Demografia
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Kałuszyn liczyła 5.675 mieszkańców (w tym 2.853 kobiet
i 2822 mężczyzn). W mieście Kałuszyn liczba ludności wynosi 2782, co stanowi 49 % ogółu, na terenie
wiejskim gminy niewielka przewaga 2893, co stanowi 51% ogółu.
Strukturę wieku ludności wg grup ekonomicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura wieku ludności
wg grup ekonomicznych
wiek przedprodukcyjny
(do 18 lat)
wiek produkcyjny
(kobiet od18-60 lat i mężczyźni 18-65 lat)
wiek poprodukcyjny
(kobiety 60 + i mężczyźni 65+ )

miasto i gmina Kałuszyn
Liczba ludności
% udziału
1075
18,94

Razem

3414

60,16

1186

20,90

5675

100

Opracowanie własne
2. Bezrobocie
Istotną kwestią społeczną nadal pozostaje bezrobocie. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 103 osoby, w tym
48 kobiet i 55 mężczyzn, 66 osób było długotrwale bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych pobierało 8 osób,
co stanowiło zaledwie 7,77 % zarejestrowanych osób bezrobotnych.
3. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotnym elementem wspierania rodziny jest udzielanie oraz
zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej.
Gmina Kałuszyn realizuje zadania o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. Środki na ich realizację
pochodzą z budżetu państwa i przekazywane są w formie dotacji lub pochodzą z budżetu Gminy Kałuszyn.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku różnymi formami wsparcia objął 136 rodzin.
Formy wsparcia rodzin w 2020 i 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie
Liczba rodzin objętych pomocą
Rodziny objęte pracą socjalną
Usługi opiekuńcze-liczba rodzin
Osoby skierowane do DPS
Osoby przebywające w DPS
Liczba rodzin objętych pomocą w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny

2020 rok
134
127
6
0
1
1

2021 rok
136
120
10
0
1
9

7

11

Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Kałuszynie
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Według rozeznania środowiska najczęstszym powodem przyznawania pomocy jest niski status materialny
rodzin ubiegających się o pomoc. Klientami OPS są osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych , długotrwale
bezrobotne, jak również nie posiadające stałego źródła dochodu, pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy
lub dorywczo.
Poważnym problemem rodzin pozostają również: długotrwała lub ciężka choroba,
niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w
prowadzeniu gospodarstwa domowego i inne dysfunkcje.
Główne przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2020-2021
poniższe zestawienie:

przedstawia

Wyszczególnienie

2020 rok
Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

2021 rok
Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

Ubóstwo

109

268

100

235

Potrzeba ochrony macierzyństwa

13

62

12

58

Niepełnosprawność

45

57

47

59

Bezrobocie

30

64

25

53

Bezdomność

0

0

0

0

Długotrwała choroba

58

92

71

110

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, w tym:
-rodziny niepełne

7

21

11

30

5

12

8

13

-rodziny wielodzietne

2

9

3

17

Alkoholizm

2

2

5

8

Trudności w przystosowaniu się do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

1

1

1

1

Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Kałuszynie
Zapewniając pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kałuszynie przyznawał świadczenia pieniężne, m.in. w postaci zasiłków stałych, okresowych
i celowych, jak również w postaci niepieniężnej, np. w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania.
Świadczenia pieniężne przyznane w postaci zasiłków :
Wyszczególnienie
Zasiłek stały
Zasiłek celowy
Zasiłek okresowy

Liczba rodzin w 2020 r.
30
99
16

Liczba rodzin w 2021 r.
30
94
17

Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Kałuszynie
Ważną rolę w systemie wsparcia rodzin pełnią określone działania, ukierunkowane na poprawę ich sytuacji
materialno-bytowej. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który zastąpił Program „Pomoc
w państwa w zakresie dożywiania” dzieci i młodzież szkolna mają możliwość nieodpłatnego spożycia obiadu
w szkole. Z tej formy wsparcia w 2020 roku korzystało 94 dzieci i w 2021 roku 99 dzieci.
4. Asystent rodziny
Asystent rodziny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej to specjalista, który przydzielany jest rodzinie, gdy ta napotyka trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale lub zgodnie
z postanowieniem sądu. Asystent rodziny wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji
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życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Asystent rodziny
prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Głównym celem asystentury rodzinnej jest podniesienie poziomu umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub
opiekunów dzieci.
Równocześnie asystent rodziny powinien współpracować z wieloma instytucjami zaangażowanymi w sprawy
rodzin, w tym z pracownikami socjalnymi, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku
Mazowieckim, placówkami oświatowymi czy sądami - poprzez kuratorów zawodowych i społecznych. Zatem
aktywność asystenta rodziny można podzielić na dwa obszary zadaniowe. Pierwszym jest bezpośredni kontakt
z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w innym miejscu wskazanym przez rodzinę (jej członków). Drugim
natomiast jest szeroko zakrojona współpraca asystenta z osobami i instytucjami zaangażowanymi w sprawy
rodziny.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w Gminie Kałuszyn w latach 2020 – 2021
Wyszczególnienie

2020 rok

2021 rok

Liczba rodzin objętych wsparciem

7

11

Liczba osób w rodzinach

24

43

Liczba dzieci w rodzinach

12

25

Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Kałuszynie
5. Piecza zastępcza
W przypadkach, gdy rodzina nie radzi sobie ze sprawowaniem funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec
dzieci - co może oceniać tylko sąd opiekuńczy - zostają one umieszczone w pieczy zastępczej.
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej.
Formy rodzinnej pieczy zastępczej - rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym
zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) oraz rodzinny dom dziecka.
Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej – placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka
opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
Podstawą umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest prawomocne orzeczenie sądu.
W przypadku konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka
w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka, a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2020 -2021
Wyszczególnienie
Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej
Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy
zastępczej

2020 rok

2021 rok

5

5

0

1

Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Kałuszynie
6. Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Działania wspierające wobec rodzin przeżywających trudności – rodzin dotkniętych przemocą bądź
zagrożonym wystąpieniem przemocy podejmuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn
funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Został powołany Uchwałą Nr XLI/283/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gminnym Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został
powołany Zarządzeniem Nr 46/2018
Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele różnych jednostek, którzy współpracują ze sobą w sposób
skoordynowany, w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy
w rodzinie. Są to przedstawiciele m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówek Oświatowych, Służby Zdrowia, Sądu Rejonowego oraz
organizacji pozarządowych.
Zespół działa w oparciu Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 uchwalony przez Radę Miejską w Kałuszynie / Uchwałą Nr
XXII/199/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2021 r./.
Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na rozwój systemu przeciwdziałania
przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom.
7. Karta Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny
wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu
członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, którzy spełniają warunki
określone w/w ustawie.
Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia. Natomiast bez ograniczeń wiekowych wydaje się Karty dzieciom
legitymującym się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Osobom niepełnosprawnym
Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzicom oraz małżonkowi
rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na wniosek rodziny
wielodzietnej. Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta jest przyznawana
niezależnie od dochodu w rodzinie.
Na podstawie Karty członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z wprowadzonych uprawnień (zniżek
na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury,
ośrodków rekreacyjnych, zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa oraz innych dóbr
i usług) na poziomie ogólnokrajowym oferowanych przez instytucje i podmioty gospodarcze. Członek rodziny
wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty
elektronicznej. Możliwość wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy
pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) weszła w życie od 1 stycznia 2018r.
Od 1 stycznia 2019 r. weszły inne zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. W związku z nowelizacją
powołanej ustawy, od 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy mają lub
w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania
wniosku. W związku z powyższym znacząco wzrosła liczba osób składających wnioski o przyznanie Karty
Dużej Rodziny. W 2020 roku wydano 126 Kart Dużej Rodziny, w 2021 roku 12 kart.
8. Inne formy wspierania rodziny:
Uzupełnieniem polityki socjalnej Gminy Kałuszyn są świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
oraz fundusz alimentacyjny, które finansowane są w całości z budżetu państwa.
Są one udzielane na tzw. okresy zasiłkowe. Przy świadczeniach uzależnionych od kryterium dochodowego,
brane pod uwagę są dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, jednak z uwzględnieniem
dochodu uzyskanego lub utraconego po roku bazowym.
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Fundusz alimentacyjny - przyznawany jest na wniosek osób uprawnionych na podstawie obowiązującej od
7 września 2007 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wnioski składa się Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kałuszynie.
Świadczenia wychowawcze - przyznawane na wniosek osób uprawnionych na podstawie ustawy z dnia
11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane
jest na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Obecny
okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r.
prawo do
świadczenia ustali Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie Dobry Start - zostało wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 roku. Świadczenie wynosi 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok
szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Od 01.07.2021 r. wnioski o świadczenie Dobry Start
(300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Za życiem - ustawa ta została wprowadzona dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”. Celem ustawy jest uregulowanie w sposób wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i inne formy wsparcia rodziny w latach 2020-2021 przedstawia
poniższe zestawienie

Lp.

Rodzaj świadczenia

1.

Zasiłek rodzinny

2.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania

3.

4.
5.

6.
7.

Liczba wypłaconych
świadczeń
w 2020 roku

Liczba wypłaconych
świadczeń
w 2021 roku

5343

4364

14

15

193

141

203

182

175

151

311

249

880

587

8.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

791

728

9.

Zasiłki pielęgnacyjne

1245

1252

10.

Świadczenia pielęgnacyjne

271

275

11.

Świadczenia rodzicielskie

169

184

12.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

89

89
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13.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka

29

37

14.

Zasiłek dla opiekuna

5

0

15.

Świadczenia wychowawcze 500 +

12387

16.

Fundusz alimentacyjny

na 1038 dzieci
/dla 613 rodzin/
489

17.

Dobry Start

712

18.

Za życiem

2

Zadanie realizowane przez
ZUS
0

513

Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Kałuszynie
II. Adresaci Programu
Adresatami Programu są rodziny z terenu gminy Kałuszyn,
zwłaszcza rodziny dysfunkcyjne oraz
doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych z problemem ubóstwa. Rodziny, które na skutek
różnych sytuacji życiowych, znalazły się w sytuacjach wymagających udzielania pomocy przez palcówki
oraz instytucje, prowadzące działania na rzecz wspierania rodziny.
Program ten kierowany jest w szczególności:
- do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle - dla rodzin wielodzietnych,
- do rodzin dotkniętych uzależnieniami i przemocą,
- do rodzin niepełnych,
- rodzin z osobami starszymi, zależnymi wymagającymi pomocy osoby drugiej.
Program przewiduje pracę z rodziną oraz wszelkiego rodzaju formy pomocy mające na celu przede
wszystkim zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny.
III. Zasoby Gminy Kałuszyn w zakresie realizacji Programu
Głównym celem wspierania rodzin jest poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie wypełniania roli
opiekuńczo-wychowawczej. Program realizowany będzie przy współpracy instytucji i podmiotów
działających na rzecz dziecka oraz wspierania rodziny, a w szczególności:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie /OPS/ – praca socjalna, asystent rodziny, pomoc finansowa i rzeczowa,
dożywianie dzieci w szkołach, realizacja programów na rzecz rodziny, aktywizacja społeczno-zawodowa;
2. Urząd Miejski w Kałuszynie – przyznawanie i wypłacanie stypendiów, organizowanie dowożenia dzieci
niepełnosprawnych do szkół, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ;
3. placówki oświatowo-wychowawcze z terenu gminy – działalność edukacyjno-wychowawcza, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i rodziców, organizacja zajęć dydaktycznych wspierających proces
dydaktyczny, zajęć świetlicowych w ramach działalności opiekuńczej, współorganizacja wydarzeń kulturalnych,
okolicznościowych szkolnych i środowiskowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci;
4. Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej;
5. Gminny Żłobek w Kałuszynie – działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna;
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kałuszynie /GKRPA/ – przeciwdziałanie
problemom dotyczącym uzależnień, wsparcie rodzin dotkniętych problemami uzależnień, prowadzenie działań
profilaktycznych, ;
7. Gminny Zespół Interdyscyplinarny – wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy;
8. samorządowe instytucje kultury – zapewnienie oferty kulturalnej dla różnych grup wiekowych, w tym w okresie
ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży nie mających możliwości wyjazdu;
9. parafia - działalność charytatywna, organizacja paczek świątecznych.
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Instytucje i podmioty z terenu Gminy Kałuszyn włączone w realizację Programu wspierania rodziny przy
realizacji zadań będą współpracować z instytucjami takimi jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mińsku Mazowieckim, Policją, Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Powiatowym Urzędem Pracy
w Mińsku Mazowieckim.
IV. Cele programu, zadania, wskaźniki ich realizacji.
Cele określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 powinny opierać się na
szansach pojawiających się w otoczeniu rodziny oraz wykorzystaniu potencjału poszczególnych instytucji
działających na rzecz dziecka i rodziny, w tym istniejących zasobów wewnętrznych Gminy.
Cel główny:
Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, sprzyjającego prawidłowemu
funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności
w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Cel szczegółowy 1
Poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez wsparcie rodzin w realizowaniu funkcji ekonomicznej
i tworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb członków rodziny.

Zadania
1. Zapewnienie pomocy materialnej i
rzeczowej rodzinom znajdującym się w
trudnej sytuacji socjalno-bytowej

Wskaźniki realizacji zadań
-liczba rodzin: osób i rodzin objętych pomocą oraz wysokość

środków przeznaczonych na poszczególne
formy pomocy:
-zasiłek stały
-zasiłek okresowy
-zasiłek celowy
-zasiłki rodzinne z dodatkami
-zasiłki pielęgnacyjne
-świadczenia pielęgnacyjne - świadczenia rodzicielskie specjalny zasiłek opiekuńczy
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
-zasiłek dla opiekuna
-świadczenia wychowawcze 500+
-fundusz alimentacyjny
-świadczenie Za życiem
2. Zapewnienie posiłku dzieciom,
-liczba dzieci, uczniów i młodzieży korzystających z
uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą gorących posiłków w placówkach oświatowych - liczba
osób dorosłych, zwłaszcza osób
osób/rodzin korzystających ze świadczenia pieniężnego na
starszych, chorych lub
zakup posiłku lub żywności
-liczba osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
niepełnosprawnych
korzystających ze świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności
3. Objęcie pomocą w formie: stypendiów liczba przyznanych wyprawek szkolnych - liczba
szkolnych i wyprawek wszystkich dzieci
przyznanych stypendiów szkolnych - liczba uczniów
wymagających tej formy pomocy
otrzymujących jednorazowe świadczenie Dobry Start
4. Współfinansowanie pobytu dzieci
-liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - liczba
skierowanych do pieczy zastępczej
dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
-wysokość środków wydatkowanych na pobyt dzieci w
pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej)
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5. Zapewnienie opieki osobom starszym
oraz osobom zależnym w domach

-liczba osób objętych pomocą w postaci usług opiekuńczych
-liczba osób skierowanych do domu pomocy społecznej w

danym roku kalendarzowym
-liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej w
danym roku kalendarzowym
Cel szczegółowy 2
Sprawny system interwencji kryzysowej oraz zapobiegania powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach,
w tym w rodzinach wychowujących dzieci.

Zadania
1. Rozwój usług asystentów rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych
2. Praca socjalna polegająca na
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez
rodzinę zdolności do pełnienia
prawidłowych funkcji w społeczeństwie,
zapewnienie dostępności do poradnictwa
specjalistycznego i informowanie o
miejscach pomocy
3. Informowanie środowisk
wymagających wsparcia o inicjatywie
rodzin wspierających
4. Działania wspierające Zespołu
Interdyscyplinarnego wobec rodzin
przeżywających trudności
5. Zapewnienie osobom (matkom z
dziećmi) bezpiecznego schronienia w
przypadku stosowania wobec nich
przemocy
6. Zapewnienie schronienia osobom tego
pozbawionym (osobom bezdomnym)
7. Monitorowanie sytuacji rodzin w
procesie wzmacniania lub odzyskiwania
zdolności do pełnego funkcjonowania w
społeczeństwie poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych
8. Współpraca z GKRPA w zakresie
motywowania do podjęcia terapii i
kierowania na leczenie uzależnień
rodziców dzieci ze środowisk
zagrożonych kryzysem

Wskaźniki realizacji zadań
-

liczba rodzin objętych działaniami

-liczba rodzin objętych działaniami,
-liczba i rodzaj działań

-liczba działań

-liczba rodzin objętych procedurą ”Niebieskie Karty”
-liczba rodzin z dziećmi, objętych procedurą „Niebieskie

Karty”
liczba osób dorosłych i dzieci korzystających ze
schronienia
-

liczba osób skierowanych do schroniska, noclegowni

-liczba rodzin objętych pracą socjalną
-liczba wizyt monitorujących
-liczba zawartych kontraktów socjalnych

liczba wniosków skierowanych do GKRPA dot.
rodzin zagrożonych kryzysem spowodowanym
uzależnieniami

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kałuszyn na lata 2022 - 2024 zakłada również realizację
innych ważnych zadań, które mogą się pojawić wraz ze zmieniającą się sytuacją społeczno - gospodarczą kraju,
województwa lub Gminy. Przyjmuje się możliwość modyfikacji określonych w niniejszym dokumencie celów
oraz kierunków działań, wtedy, gdy pojawi się taka potrzeba.
V. Oczekiwane rezultaty.
1. Podniesienie poziomu i rozwoju profesjonalnych form pomocy rodzinie w środowisku.
2. Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia i pomocy.
3. Pozostawienie dzieci w miejscu zamieszkania.
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4. Reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny.
5. Konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji.
VI. Finansowanie Programu
Zakłada się, że Program będzie finansowany ze środków: budżetu Gminy Kałuszyn, budżetu Państwa oraz
ze środków pozyskanych z innych prawem określonych źródeł.
VII. Monitorowanie i ewaluacja programu
Monitoring realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kałuszyn na lata 2022 2024 będzie się opierał przede wszystkim na gromadzeniu oraz analizowaniu danych będących w posiadaniu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, jako koordynatora Programu i jednocześnie instytucji wiodącej
przy jego realizacji. Działania wyznaczone do realizacji będą obszarami podlegającymi monitorowaniu.
Rezultatem monitoringu będą sprawozdania roczne, o których mowa w art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
VIII. Zakończenie.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 -2024 zakłada stworzenie optymalnych warunków dla
poprawy jakości życia rodzin, a w szczególności życia dzieci. Wsparcie rodziny będzie miało charakter
profilaktyczny, a rodzinom w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości do samodzielnego
zmierzenia się z występującymi problemami.
Powyższe działania zwiększą szanse rodzin, aby prawidłowo funkcjonowały w środowisku oraz
wykorzystały wewnętrzny potencjał w celu zdobycia nowych umiejętności. Odpowiednie podejście stworzy
możliwość rozwoju, zwiększenia świadomości w środowisku lokalnym i tym samym podniesie jakość życia
mieszkańców Gminy Kałuszyn .
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