Wspieranie rodziny
Zgodnie z treścią art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 332) do zadań
własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu
wspierania rodziny.
Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 przewiduje
rozwój działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka,
zapobiega narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalną oraz zapewnienie każdemu
dziecku prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.
Zakłada się, iż realizacja programu w kilkuletniej perspektywie ograniczy liczbę dzieci
umieszczanych w pieczy zastępczej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach w ramach pracy socjalnej udziela
swoim klientom pomocy w realizacji podstawowych funkcji rodziny i wspiera w wypełnieniu
zadań wychowawczych mając zawsze na względzie dobro dzieci.
Do tego celu od dnia 1 maja 2013r. utworzone zostało stanowisko asystenta rodziny,
którego zadaniem jest praca z rodziną za jej zgodą i jej aktywnym udziałem według wcześniej
ustalonego planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku
czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną w pieczy zastępczej.
Praca asystenta z wybrana rodziną jest prowadzona do momentu osiągnięcia przez tę
rodzinę stabilizacji życiowej umożliwiającej podstawowe wypełnianie obowiązków wobec
małoletnich dzieci.
W momencie gdy pomoc instytucjonalna w danym środowisku nie daje zadawalających
efektów decyzja sądu dziecko umieszczane jest w pieczy zastępczej, powiat (PCPR w
Wieruszowie) koordynuje poszukiwania dla dziecka form pieczy zastępczej, a gmina Czastary
jest obowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie dziecka w tej pieczy.
Cele i realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny będą podlegać ewaluacji i będą
odpowiadać na bieżące potrzeby mieszkańców Gminy Czastary.
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie sprzyjających warunków dla
poprawy życia rodzin i dzieci. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości
społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu
życia. Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się aktywnie
instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny.
Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,

poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie
negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.

