
UCHWAŁA NR XX/140/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Żarów na lata 2012-2014. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny program wspierania rodziny w Gminie Żarów na lata 2012-2014. 

§ 2. 1. Celem głównym gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Żarów jest zarówno wspieranie 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną 
ochroną dzieci, jak i profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu 
rodziny. 

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 osiągać się będzie w szczególności poprzez: 

1) diagnozę środowisk rodzinnych w obszarze występujących dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

2) wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego – 
praca socjalna metodą indywidualnego przypadku, 

3) zapobieganie dysfunkcyjności rodzin w ramach: 

a) wdrażanych programów edukacyjnych służących rozwojowi rodziny, adresowanych zarówno do dzieci jak 
i rodziców, 

b) współpracy z kuratorami sądowymi, policją, szkołami, placówkami wsparcia dziennego, świetlicami 
środowiskowymi w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz 
rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo-wychowawczym, 

c) współpracy z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zespołem interdyscyplinarnym 
w Gminie Żarów, 

d) inspirowania społecznej aktywności do działań samopomocowych wspierających ideę subsydiarności. 

4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą poprzez: 

a) podejmowanie interwencji kryzysowej, 

b) nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne, 

c) podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, placówkach wsparcia 
dziennego działających na terenie Gminy Żarów oraz w ramach zorganizowanych form wypoczynku 
letniego i zimowego. 

5) profilaktykę polegającą między innymi na: 

a) udziale w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmacnianie rodziny np. kampania „Postaw na 
rodzinę”, 

b) wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających 
rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia, 

c) udziale w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz projektach realizowanych 
w ramach partnerstw, mających na celu ochronę poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla 
nich wsparcia. 

§ 3. Realizację Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Żarów na lata 2012-2014 powierza się 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
z terenu Gminy Żarów, działającymi na rzecz wspierania rodziny. 
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§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Obowiązek przyjęcia niniejszej uchwały wynika wprost z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i stanowi jedno z wielu zadań jakie powierzone zostały 
samorządom do realizacji począwszy od 1- go stycznia 2012 roku. 

Celem Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Żarów jest wspieranie rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak 
i również profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

Do realizacji gminnego programu zaproszone zostały organizacje pozarządowe i instytucje z terenu Gminy 
Żarów działające na rzecz wspierania rodziny. 
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