Załącznik do sprawozdania z realizacji w latach 2014 - 2015 r. WPPP

Wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawozdania z realizacji w latach 2014 - 2015
„Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej
na lata 2012 - 2016”

L.p.
1.

2.

Wniosek

Rekomendacja

Zmniejszyła się liczba
uczniów biorących udział
w zajęciach z przedmiotu
„Wychowanie do życia w
rodzinie”

Należy określić, co jest przyczyną
zmniejszającej się liczby uczniów
biorących udział w zajęciach.

Liczba powiatowych i
gminnych komisji ds.
Rodziny oraz
Pełnomocników
Prezydenta /
Burmistrza/Wójta/
Starosty ds. Rodziny
pozostaje wciąż za mała

Należy podjąć działania mające na
celu zwiększenie świadomości
potrzeby powołania na terenie
powiatów i gmin komisji ds. Rodziny
oraz Pełnomocników ds. Rodziny, jako
koordynatorów wdrażania lokalnej
polityki prorodzinnej, w tym
tworzenia sieci instytucji
wspierających rodzinę.
- W Samorządach zostały powołane
inne komisje realizujące zadania z
zakresu wsparcia rodziny i dziecka

Adresat
- Kuratorium Oświaty,
- Samorząd
Województwa,
Samorządy Lokalne
oraz jednostki
organizacyjne:
województwa,
powiatów i gmin

Sposób wdrożenia

Organizacja spotkań, na
których promowany będzie
przedmiot „wychowanie do
życia w rodzinie”, jako element
edukacji rodzinnej i seksualnej
młodzieży m.in. w ramach
„Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny”.
Przeprowadzenie badania
wśród uczniów nt.
atrakcyjności i postrzeganej
przydatności zajęć
„wychowanie do życia w
rodzinie”.
- Samorządy powiatów i Organizacja spotkań i
konferencji, na których
gmin
promowana będzie rola
- Samorząd
Województwa
przedmiotowych komisji oraz
WarmińskoPełnomocników ds. Rodziny,
Mazurskiego
zwłaszcza w ramach posiedzeń
- Związek Gmin
Związku Gmin WarmińskoWarmińsko-Mazurskich Mazurskich i Konwentu
i Konwent Powiatów
Powiatów WarmińskoWojewództwa
Mazurskich.
WarmińskoWnioski i Rekomendacje
Mazurskiego.
wypracowane w ramach

Uwagi

3.

Zbyt mała liczba placówek
wsparcia dziennego i
miejsc aktywizacji dzieci i
młodzieży w formach
pozaszkolnych

Należy inicjować działania na rzecz
tworzenia placówek wsparcia
dziennego oraz podejmować działania
w celu systematycznego monitoringu
potrzeb tworzenia poradni
specjalistycznych w danym powiecie.
Inicjować działania na rzecz tworzenia
poradni specjalistycznych na poziomie
powiatu.

- Samorząd
Województwa,
Samorządy powiatów i
gmin
- Jednostki
Organizacyjne
Pomocy Społecznej,
- Organizacje
Pozarządowe,
- Jednostki edukacyjne,

4.

Zbyt mała aktywność we
wspieraniu rodzin
zmniejsza się liczba
poradni specjalistycznych

Należy wzmocnić formy wsparcia
rodziny poprzez pracę z rodziną i
dzieckiem m.in.: podjęcie działań
mających na celu wzrost grup

- Samorząd
Województwa,
Samorządy powiatów i
gmin

monitoringu Programu
powinny zostać udostępnione
do wiadomości Władzom
Lokalnym oraz Przewodniczącym Rad Gmin i Miast.
Organizacja spotkań i
konferencji, na których
upowszechniania będzie
informacja o możliwości
tworzenia poradni
specjalistycznych na poziomie
powiatu m.in. z
wykorzystaniem środków w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020
Upowszechnianie Dobrych
Praktyk z zakresu tworzenia
placówek i poradni
specjalistycznych.
Organizacja spotkań roboczych
z Powiatowymi Centrami
Pomocy Rodzinie w celu
badania potrzeb założenia
poradni w poszczególnych
powiatach przy jednoczesnym
informowaniu i propagowaniu
możliwości tworzenia poradni
ze środków RPO, szczególnie w
powiatach gdzie poradni brak.
Organizacja spotkań i
konferencji, na których
upowszechniania będzie
informacja o możliwości

5.

świadczących usługi dla
rodzin wymagających
wsparcia

wsparcia oraz konsultacji i porad
specjalistów. Wzmocnienie i
inicjowanie tworzenia poradni
specjalistycznych.

- Jednostki
Organizacyjne
Pomocy Społecznej
- Organizacje
Pozarządowe

Zbyt mała liczba gminnych
programów dot.
wspierania rodziny

Należy kontynuować doradztwo w
zakresie opracowywania gminnych
programów

- Samorząd
Województwa,
- Samorząd gmin.

tworzenia poradni
specjalistycznych na poziomie
powiatu m.in. z
wykorzystaniem środków w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020
Upowszechnianie Dobrych
Praktyk z zakresu tworzenia
placówek i poradni
specjalistycznych
Upowszechnianie informacji o
możliwości realizacji
programów dot. wspierania
rodziny

