Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 marca 2012 roku Nr 112/ XXI /2012 w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014
1. Wprowadzenie.
Program wspierania rodziny na lata 2012-2014 został opracowany jako zadanie
administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2011.149.887 z dnia 21 lipca 2011 r.). Określa zasady i
formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej oraz zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania tych funkcji. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny
są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w
zakresie wspierania rodziny i placówki wsparcia dziennego.
Obowiązek wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej. Jest realizowany przez te jednostki we współpracy ze
środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołem i związkami wyznaniowymi oraz
organizacjami społecznymi.
Zadania z zakresu wspierania rodziny są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.
Jest to zasada pracy socjalnej i sprowadza się do poglądu, że obowiązkiem społeczności jest
wspomaganie jej części składowych w naturalnym rozwoju. Istotnym założeniem jest zakres
tej pomocy: społeczność nie może ingerować w sprawy, z którym poszczególne jednostki są
w stanie poradzić sobie same, lecz jedynie tam gdzie pomoc jest niezbędna. Zadania, które
mogą być zrealizowane przez jednostkę nie mogą być realizowane przez państwo. Pomoc ma
polegać na wspieraniu, a nie na wyręczaniu.
Program wspierania rodziny służyć będzie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Gostyninie jako podstawa określająca kierunki działań wynikających
z obowiązującego prawa i potrzeb społeczności lokalnej miasta.
Niniejszy Program jest spójny i odpowiada misji Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2007-2013. Uzupełnia treści strategii o nowe ustawowe
zadania gminy.
Założenia Programu są zgodne z Narodowym Planem Działań na Rzecz Dzieci 20042012 oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych.
1.1 Założenia ogólne.
Rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo
emocjonalne osobom do niej przynależących. Jest naturalnym środowiskiem
wychowawczym, w którym główny element stanowią interakcje zachodzące między jej
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członkami. Rodzina w sposób świadomy i nieświadomy oddziaływuje na osobowość dziecka,
przekazuje mu system wartości, tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i
postępowanie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka.
Stwarzane przez nią możliwości dają dziecku poczucie więzi i doświadczenie niezmiernie
ważne dla jego rozwoju. Praca z rodziną powinna być rozpatrywana z perspektywy potrzeb
dziecka. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych gmina zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążeniu do jej
reintegracji.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Rodzina może
otrzymać wsparcie poprzez działania takich jednostek jak:
1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
2) placówek wsparcia dziennego;
3) rodzin wspierających.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wsparcia rodzin przeżywających
trudności tworzy zespół do spraw asysty rodzinnej.
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
1)
2)
3)
4)
5)

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
terapii i mediacji;
usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
organizowanie dla rodzin spotkań, w celu wymiany ich doświadczeń oraz
zapobieganiu izolacji, tzw. grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.

Zadaniem pracy z rodziną jest:
1)
wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie oraz jej integracja;
2)
pomoc w integrowaniu rodziny z otoczeniem;
3)
służenie odbudowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
4)
neutralizowanie przypadków patogennego oddziaływania rodziny na
dziecko.
Praca z rodziną powinna być:
1)
2)
3)
4)

profesjonalna;
możliwie wcześnie podejmowana;
kompleksowa i obiektywna;
ukierunkowana na pracę z rodziną i osobami bliskimi dziecku;
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5)
prowadzona na podstawie opracowanego wspólnie z rodziną i osobami
bliskimi dziecku planu.
1.2 Diagnoza problemu i charakterystyka grupy docelowej.
Główne problemy mieszkańców miasta Gostynina zostały zdiagnozowane i wskazane
w dokumencie strategicznym „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2007 – 2013”. Ich analiza wskazała na następujące zagrożenia w obszarze problemów
społecznych:
1) bezrobocie,
2) bezdomność,
3) alkoholizm i narkomania,
4) niepełnosprawność,
5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego,
6) trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
W roku 2010 ze świadczeń pomocy społecznej (przyznawanych w ramach zadań
własnych i zleconych gminie) skorzystało łącznie 167 rodzin z dziećmi. Analiza problemów
rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej potwierdza, iż głównymi powodami
ich występowania są ubóstwo i bezrobocie. Z tytułu ubóstwa w 2010 r. pomocą objęte były
624 rodziny z liczbą osób w tych rodzinach 1256, z powodu bezrobocia 627 rodzin z liczbą
osób w rodzinach 1325. Inne powody trudnej sytuacji życiowej, z których przyznano pomoc
to:
1) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - 276 rodzin z liczbą osób w rodzinach 394, w tym
rodziny niepełne – 120 rodzin z liczbą osób 342, rodziny wielodzietne – 9 rodzi z
liczbą osób 52;
2) potrzeba ochrony macierzyństwa – 45 rodzin z liczbą osób 217, w tym
wielodzietność – 19 rodzin z liczbą osób 124;
3) niepełnosprawność – 227 rodzin z liczbą osób 388;
4) długotrwała lub ciężka choroba – 276 rodzin z liczbą osób 437;
5) alkoholizm – 12 rodzin z liczbą sób 20, zjawisko to ma szerszy zasięg, rodzin
i osób z tym problemem jest znacząco więcej, wykazane osoby udokumentowały
problem uzależnienia, np. przedkładając kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
6) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 10
osób;
7) narkomania - 1 rodzina z liczbą osób 3;
8) bezdomność – 8 osób;
9) zdarzenie losowe – 2 rodziny z liczbą osób 6.
W rodzinach będących klientami MOPS często występuje wiele problemów
wzajemnie się warunkujących lub skorelowanych. Świadczenie przyznane decyzją osobie lub
rodzinie jest, zatem często zdeterminowane przez więcej niż jeden problem.
Bezrobocie rzutuje na obniżenie bezpieczeństwa socjalnego rodziny i realizację jej
funkcji ekonomicznej oraz determinuje lub nasila występowanie innych negatywnych zjawisk
takich jak:
1) narastająca agresja i przemoc,
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2) uzależnienia,
3) bezradność rodziny w sferze materialnej i opiekuńczej.
Ubóstwo jest zjawiskiem obejmującym w szczególności rodziny wielodzietne,
niepełne, z osobami niepełnosprawnymi i bezdomne.
Wielorakość i różnorodność problemów zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu
rodziny, często prowadząc do rozpadu więzi rodzinnych, dezintegracji rodziny i stanowi
realne zagrożenia występowania różnych patologii społecznych oraz ogranicza dostęp do
pełni dóbr społecznych, co prowadzi do wykluczenia społecznego. Rodzice w środowiskach
dotkniętych problemami społecznymi są niejednokrotnie niewydolni wychowawczo, często
nie potrafią dobrze wypełniać swych ról rodzicielskich, co powoduje psychospołeczne
problemy w rozwoju dziecka. Całokształt funkcjonowania rodziny patologicznej lub
zagrożonej patologią społeczną nie pozwala dziecku na pełny rozwój osobowości, często
hamuje rozwój wrażliwości i empatii. Mając na uwadze niezwykle ważne funkcje, jakie
spełnia rodzina, pozostaje ona pod szczególną opieką prawa, na co wskazuje Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantując uwzględnianie dobra rodziny w całokształcie polityki
społecznej i gospodarczej państwa.
Pracownicy socjalni MOPS wytypowali z rejestru klientów MOPS rodziny,
wychowujące małoletnie dzieci, które przeżywają znaczące trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, a w wielu przypadkach występuje problem uzależnienia od
alkoholu. Obecnie praca z tymi rodzinami polega na działaniach naprawczych. Znaczna
większość z tych rodzin jest objęta nadzorem kuratora rodzinnego. W pracy z tymi rodzinami
występuje koordynacja działań wielu instytucji i służb zobligowanych do wspierania rodziny.
Głównym celem działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na
rzecz wspierania dziecka i rodziny jest doskonalenie lokalnego systemu rozwiązywania
problemów rodzin i rozwój działań profilaktycznych zapobiegających ich dezintegracji. W
tym też celu realizowane są projekty, programy i zadania odnoszące się do pracy z rodziną
naturalną.
Wspieraniu rodziny w wychowaniu dziecka w jego naturalnym środowisku oraz
podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, a także zapobieganiu odbierania
dzieci z tej rodziny służy placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego tj.
Świetlica Miejsko-Parafialna. Dysponuje ona 20 miejscami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, wykluczonych społecznie, zagrożonych
demoralizacją i alkoholizmem.
Pomoc rodzinie zagrożonej kryzysem opiera się na monitorowaniu sytuacji dziecka
przez pracowników socjalnych. Każda niepokojąca informacja zgłaszana do MOPS jest
przyczyną do wszczęcia interwencji. Pracownik socjalny współpracuje, w zależności od
problemu, z innymi jednostkami wykonującymi pracę dla wspierania rodziny. W niektórych
przypadkach kierowane są wnioski do sądu o wgląd w sytuację dziecka.
Przyjęte przez MOPS kierunki działań, uwzględniając zasadę pomocniczości, mają
sprzyjać wychowaniu dziecka w rodzinie biologicznej, a jeśli jest to niemożliwe lub
konieczne jest wychowywanie dziecka poza rodziną, wskazane jest podjęcie działań
zmierzających do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Może być ona realizowana w
formach rodzinnych i instytucjonalnych. Na terenie miasta Gostynina funkcjonują następujące
typy jednostek pieczy zastępczej: spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe
rodziny zastępcze, placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz placówka opiekuńczowychowawcza typu interwencyjnego.
Wykaz jednostek pieczy zastępczej z terenu miasta Gostynina oraz liczba dzieci z terenu
miasta Gostynina w nich umieszczonych:
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1) Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych: 3, liczba dzieci umieszczonych w
tych rodzinach: 4;
2) Liczba rodzin zastępczych niespokrewnionych: 6,
liczba dzieci
umieszczonych: 10;
3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza - liczba dzieci umieszczonych: 4;
4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – liczba dzieci
umieszczonych: 5;
5) Rodzinny Dom Dziecka - liczba dzieci umieszczonych: 1;
6) oraz liczba dzieci z terenu miasta Gostynina umieszczona w rodzinach
zastępczych poza Gostyninem: 2.
Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej charakteryzują się
daleko idącą niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą, wynikającą, w niemal każdym
przypadku z problemu alkoholowego.
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza
rodziną.

2. Cele Programu.
2.1. Cel strategiczny.
Zapewnienie skutecznej pomocy rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczowychowawcze oraz ich ochrona i pomoc polegająca na współpracy osób, instytucji i
organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.
2.2 Cele szczegółowe i zadania do zrealizowania.
W przypadku gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie poweźmie
informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.) o pomocy społecznej (Dz. U. Z
2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zmianami). Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny,
pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przydzielenie tej rodzinie asystenta rodziny.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu przez nią wskazanym. Zatrudniany jest
przez Kierownika MOPS w ramach stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług.
Zadania asystenta rodziny:
1) opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną;
2) udzielenie pomocy rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w tym w
zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) udzielenie pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
4) udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
5) udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
6) wspieranie aktywności społecznej rodziny;
7) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
8) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy
zarobkowej;
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9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na
celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych;
10) udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i
dzieci;
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
przekazywanie tej oceny Kierownikowi MOPS;
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
16) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
18) współpraca z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub
też z innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za
niezbędną;
Podmioty te mają obowiązek udzielić asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w
wykonywaniu czynności zawodowych.
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem
w placówce wsparcia dziennego, która współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz
z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
W celu wspierania rodziny mającej problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina
wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej mogą sprawować osoby z bezpośredniego
otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Następnie Burmistrz zawiera umowę, która
określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy w prowadzeniu
gospodarstwa domowego.

3. Zadania własne gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
1) opracowywanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
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3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin
wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
c.4)
finansowanie:
c.4.a)
kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
c.4.b)
podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c.4.c)
kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające, związanych z
udzielaniem pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego rodzinom
przeżywającym trudności;
c.5)
współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
c.6)
sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu
wspierania rodziny oraz przekazywanie ich do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego;
c.7)
prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodzin zamieszkałych na
terenie miasta, zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
c.8)
przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o
powstaniu zaległości z tytułu obowiązku ponoszenia przez rodziców miesięcznych
opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania
rodziny, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wojewodę.

4. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
W przypadku umieszenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
Gmina Miasta Gostynina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1)
10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym
roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2)
30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku
pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3)
50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i
następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
Gmina Miasta Gostynina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1)
2)

10 % – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
30 % – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
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3)
50 % – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy
zastępczej średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka
albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące
funkcjonowanie tej placówki.
Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
zalicza się:
1)
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
2)
dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
3)
dofinansowanie do wypoczynku;
4)
świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z
potrzebami przyjmowanego dziecka;
5)
świadczenia przyznane w związku wystąpieniem zdarzenia losowego
lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki;
6)
środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i
usamodzielnienia;
7)
środki na finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza
zawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka oraz środki
finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego;
8)
świadczenia związane z remontem tego lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina
zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
9)
wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla
zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób
zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących
się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka;
10)
świadczenia dla rodziny pomocowej.

5. Infrastruktura instytucji i jednostek działających na rzecz dziecka i rodziny
na terenie miasta Gostynina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Miasta Gostynina
Szkoły
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem
Przedszkola
Świetlica Miejska im. Św.Brata Alberta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Boiska szkolne „Orliki”
Miejskie Centrum Kultury
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia”
Gostynińska Wspólnota Samorządowa
NZZOZ „Medicus”
Parafie
Komenda Powiatowa Policji z Rewirem Dzielnicowych
Sąd Rejonowy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Straż Miejska

-9-

