Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”
Dobra praktyka gminy Siemianowice Śląskie w obszarze polityki prorodzinnej w 2015 roku

W 2015 roku gmina Siemianowice Śląskie zdobyła I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2015” za podjęcie następujących inicjatyw:
1. Program wspierania rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych wielodzietnych „Siemianowicka Karta Rodziny 3+” - włączenie się do
Krajowego Programu Dużej Karty Rodziny i „ Śląskie dla Rodziny”.
2. Centrum dla rodzin.
3. Projekt systemowy „Uwierz w siebie” oraz „Inwestuj w siebie” (projekt dofinansowany będzie z EFS w ramach naboru pozakonkursowego,
w chwili składania wniosku był oceniany merytoryczne przez Urząd Marszałkowski).
4. Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
5. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich, ul. Śniadeckiego 13.
6. Utworzenie na terenie miasta bezpiecznego miejsca w sytuacji kryzysu w rodzinie poprzez oddanie do użytku domu dla bezdomnych,
samotnych kobiet, matek z dziećmi.
7. Utworzenie kompleksowego punktu sanitarnego dla osób bezdomnych w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do
społeczności” - świadczenie usług sanitarnych dla rodzin nie posiadających ciepłej wody ani łazienek w mieszkaniu.
8. Polanka Dinozaurów na terenie Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich.
9. Kiermasz dziecięcy „Od niemowlaka do uczniaka”.
10. Urząd przyjazny rodzinom z dziećmi.
11. SMS „Rodzina”.
12. Metropolitarne Święto Rodziny - Śląskie Muzykowanie w Siemianowicach Śląskich.
13. Pomoc rodzinom w spłacie zaległości czynszowych.
Powyższe przedsięwzięcia prowadzone były w latach 2013-2015, niektóre z nich realizowane są nadal lub powtarzane cyklicznie.
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Cele i rezultaty siemianowickich inicjatyw:
Program wspierania rodzin wielodzietnych,
rodzin zastępczych wielodzietnych
„Siemianowicka Karta Rodziny 3+” włączenie się do Krajowego Programu
Dużej Karty Rodziny i Programu „Śląskie
dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Centrum dla rodzin

W ramach programu, skierowanego do siemianowickich rodzin wielodzietnych, wprowadzono ulgi dla
członków tych rodzin oraz dla zastępczych rodzin wielodzietnych do 50% na imprezy i zajęcia
organizowane przez instytucje kultury oraz jednostki Urzędu Miasta w dziedzinie sportu i rekreacji. W
2014 r. wydano 947 kart, a w 2015 r. wydano 726 kart członkom rodzin wielodzietnych.

Opracowano 2 programy: 1) Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji (szkolenia,
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, zakup sprzętu do praktykowania, warsztaty z kompetencji
miękkich, wyposażenie w sprzęt AGD, warsztat budowania więzi rodzinnych, indywidualne konsultacje
pedagoga szkolnego, kuratora rodzinnego, asystenta rodziny, zajęcia w świetlicy środowiskowej,
poradnictwo rodzinne, kolonie dla dzieci i obóz dla młodzieży, zajęcia dodatkowe, pozaszkolne dla dzieci
i młodzieży, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
korepetycje, wyposażenie dzieci i młodzieży w sprzęt i odzież); 2) Lokalny Program Interdyscyplinarnej
Współpracy. Powstał on dzięki działaniom Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę
w Siemianowicach Śląskich, powołanego w celu skoordynowania systemu współpracy instytucji pomocy
i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy. Zespół przyczynił się do podjęcia inicjatywy
utworzenia „Centrum dla rodzin”, które ma być miejscem integracji rodzin oraz miejscem, gdzie rodziny
mogą uzyskać pomoc w postaci: poradnictwa, wymiany międzypokoleniowej, kultywowania rodzinnych
tradycji, organizacji wakacyjnych półkolonii, punktu spotkań rodzin korzystających z Karty Dużej
Rodziny, punktu konsultacji dla rodzin. CdR przeznaczone byłoby dla rodzin bez względu na dochód
i status społeczny. W 2015 r. zaplanowano wykończenie, wyposażenie i zorganizowanie pracy tej
instytucji oraz przeniesienie do niej dotychczasowych działań na rzecz rodzin oraz poszerzenie usług.
Część pomieszczeń jest już gotowa i odbywają się w nich zajęcia aktywizacji i integracji społecznej.
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Materiały budowlane dostarczyli sponsorzy. Uczęszczanie do Centrum dla rodzin przyczynia się do
wzrostu odpowiedzialności za własne życie przez siemianowickie rodziny, integracji rodzin
wykluczonych społecznie i prawidłowo funkcjonujących oraz integracji członków rodzin i przedstawicieli
instytucji.

Projekt systemowy „Uwierz w siebie” oraz
„Inwestuj w siebie” (projekt dofinansowany
będzie z EFS w ramach naboru
pozakonkursowego, w chwili składania
wniosku był oceniany merytoryczne przez
Urząd Marszałkowski)

Klub Integracji Społecznej
w Siemianowicach Śląskich

W ramach projektów prowadzona jest aktywizacja społeczna, praca socjalna i usługi asystenta rodziny,
aktywizacja zawodowa – staże i szkolenia, Laboratorium Dnia Codziennego: zajęcia dotyczące
racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego; wsparcie dla otoczenia: pogotowie edukacyjne, mini
świetlica. Wsparciem w projekcie „Uwierz w siebie” w latach 2008-2015 objęto 1271 osób, z czego 1059
osób projekt ukończyło. W projekcie „Inwestuj w siebie” ma wziąć udział 200 osób.
Uruchomiono KIS przez adaptację lokalu na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo i matek z małymi
dziećmi, doposażono w sprzęty, do dyspozycji klientów jest lider KIS oraz pracownik socjalny,
prowadzone jest wsparcie szkoleniowo-doradcze: szkolenia podnoszące/ zmieniające kwalifikacje
zawodowe, staże (wypłacano stypendia stażowe dla uczestników projektu), aktywizacja zawodowa
(indywidualne konsultacje prawnika, poradnictwo psychologiczne, prowadzenie grupy wsparcia osób dla
osób niepełnosprawnych, indywidualne wsparcie aktywizacyjne w formie asystenta rodziny, wsparcie dla
rodzin-uczestników projektu w formie „Pogotowia edukacyjnego” dla dzieci UP i indywidualne
konsultacje edukacyjne dla rodziców - pedagog lub psycholog).Wsparciem Klubu Integracji Społecznej
objęto 219 osób, z czego 155 osób ukończyło, 154 osoby rozwinęły umiejętności poruszania się na rynku
pracy, 126 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe, 219 osób zwiększyło umiejętności społeczne
i interpersonalne, 184 osoby wykształciło postawy proaktywne na rynku pracy poprzez przygotowanie do
podjęcia zatrudnienia.
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Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Śniadeckiego 13

Utworzenie na terenie miasta bezpiecznego
miejsca w sytuacji kryzysu w rodzinie
poprzez oddanie do użytku domu dla
bezdomnych, samotnych kobiet, matek
z dziećmi

Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci jest objęcie dzieci działaniami
wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi przez: zapewnienie opieki wychowankom po zajęciach
szkolnych, zapewnienie opieki wychowankom, którzy nie rozpoczęli jeszcze nauki szkolnej, prowadzenie
zajęć logopedycznych, wyrównawczo-kompensacyjnych oraz pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji,
prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych, realizowanych w stałych grupach dzieci,
zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego, organizacja czasu wolnego,
rozwój zainteresowań, prowadzenie indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu o programy
korekcyjne, prowadzenie regularnej pracy socjalnej z rodziną w celu kształtowania u rodziców postaw
społecznie akceptowanych, nabywania umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętności
społecznych, koniecznych do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu,
kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem, udzielanie dziecku i jego
rodzinie pomocy w sytuacjach kryzysowych w oparciu o diagnozę, pomoc socjalna przez zapewnienie
posiłków, zaopatrzenie w przedmioty potrzebne do zajęć, zapewnienie świadczeń w zakresie higieny
osobistej. Pracownicy kładą szczególny nacisk na aktywizację rodzin dzieci i włączenie ich w życie
placówki. Organizują spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Święta
Rodziny. W 2015 r. po raz pierwszy odbył się mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy ojcami a ich dziećmi
oraz dziećmi i urzędnikami miasta Siemianowice Śląskie. Od 2015 r. z pobytu w placówce skorzystało 64
dzieci, w tym 26 dzieci w wieku 2,5 do 5 roku życia i 38 dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.
Utworzenie kompleksowego rozwiązania, jakim jest wsparcie rodziny w trudnej sytuacji, w szczególności
w razie konieczności opuszczenia miejsca aktualnego pobytu przez matki z dziećmi, bez konieczności
wyjazdu poza teren miasta (bezpieczne miejsce schronienia). Dom dla bezdomnych, samotnych kobiet
i matek z dziećmi jest miejscem schronienia dla 28-30 osób.
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Utworzenie kompleksowego punktu
sanitarnego dla osób bezdomnych w ramach
„Programu wspierającego powrót osób
bezdomnych do społeczności” - świadczenie
usług sanitarnych dla rodzin nie
posiadających ciepłej wody ani łazienek w
mieszkaniu
Polanka Dinozaurów na terenie Stawu
Rzęsa w Siemianowicach Śląskich

Kiermasz dziecięcy „Od niemowlaka do
uczniaka”

Urząd przyjazny rodzinom z dziećmi

O innowacyjności inicjatywy świadczy duże zainteresowanie użytkowników. Łaźnia oprócz sanitariatów
posiada pralnię i pomieszczenie z czystymi ubraniami. Od stycznia 2016 r. planuje się także
zorganizowanie bezpłatnych porad i pomocy pielęgniarskiej (wolontariat). Wzięcie kąpieli i otrzymanie
czystej odzieży oraz regularne pranie znacząco wpłyną na szanse ponownej integracji społecznej osób
bezdomnych. Łaźnia posiada pralnię, 3 pomieszczenia prysznicowe z ubikacjami i umywalkami oraz
pomieszczenie, gdzie wydawana jest czysta odzież. Obsługa punktu wykonywana jest w ramach
wolontariatu. Przewiduje się, że z punktu sanitarnego dla osób bezdomnych będzie korzystać średnio 180
osób.
Na terenie Stawu Rzęsa powstała „Polanka Dinozaurów” i ścieżka edukacyjna, dotycząca tych
prehistorycznych gadów. Rezultatem inicjatywy jest stworzenie na terenie miasta atrakcyjnego miejsca
rekreacyjno-wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi, a także dla mieszkańców miast ościennych,
możliwość organizacji imprez, pikników i innych wydarzeń.
W kiermaszu uczestniczyły dzieci z rodzicami, było kilkanaście stoisk. Organizacja kiermaszu przyczynia
się do inspirowania działań dzieci i ich rodziców, które chciałyby wymienić się ze swoimi rówieśnikami
rzeczami, których nie używały, budzenia przedsiębiorczości i kreatywności, nawiązywania nowych
kontaktów. W 2015 r. kiermasz dziecięcy odbył się po raz pierwszy, stanowił innowację w
dotychczasowych działaniach, związanych z organizacją imprez, pikników itp., był połączony z zabawą na
wolnym powietrzu (dmuchańce, malowanie, tańce). Wzbudził duże zainteresowanie siemianowickich
rodzin.
Do Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich w Michałkowicach, gdzie znajdują się wydziały odpowiadające
za sprawy społeczne, rodzinne i mieszkaniowe przychodzą często rodzice z dziećmi. Podczas załatwiania
spraw dzieci nudzą się i płaczą. Stąd powstał pomysł kącika zabaw dla dzieci. Miejsce to ma pozytywny
wpływ na budowanie dobrego klimatu podczas załatwiania spraw urzędowych. W okresach
przedświątecznych i podczas szczególnych okazji dzieci przychodzące do urzędu obdarowywanie są
słodyczami i upominkami.
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SMS „Rodzina”
Metropolitarne Święto Rodziny - Śląskie
Muzykowanie w Siemianowicach Śląskich

Pomoc rodzinom w spłacie zaległości
czynszowych

Inicjatywa ułatwia i upraszcza kontakt z siemianowickimi rodzinami wielodzietnymi poprzez wysyłkę
SMS-a z przydatnymi dla nich informacjami. Obecnie w bazie SMS-owej znajduje się 350 kontaktów.
Integracja wielopokoleniowa oraz rozwój dobrych relacji rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego
czasu, budowanie pozytywnego wizerunku rodziny.
Celem inicjatywy jest pomoc w zachowaniu prawa do mieszkania, rozbudzenie motywacji do
odpowiedzialności za życie swoje i najbliższych, aktywizacja społeczna przez pracę, szerszy dostęp rodzin
do większych powierzchni mieszkaniowych (Bank Zamiany Mieszkań). Wymiernym rezultatem jest
liczba rodzin, które zdecydują się na skorzystanie z programu, a przez to zlikwidują swoje zadłużenie
wobec gminy, w tym: rodziny, którym zaległość zostanie rozłożona na raty, rodziny, którym zostaną
umorzone odsetki, rodziny, które zdecydują się na zamianę mieszkania oraz rodziny, które zdecydują się
na odpracowanie zaległości. Bank Zamiany Mieszkań – korzyści : - dostosowanie wielkości mieszkania
do potrzeb najemcy, - dostosowanie wysokości opłat czynszowych do możliwości finansowych najemcy,
uregulowanie zaległości czynszowych wraz z odsetkami przez kontrahenta deklarującego chęć zamiany ze
spłatą zadłużenia, - możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego w przypadku spełnienia kryterium
metrażowego oraz dochodowego, - umożliwienie wykupu mieszkań osobom zainteresowanym poprzez
ofertę zamieszkania w budynku, w którym jest prowadzona sprzedaż lokali, - umożliwienie zamieszkania
osobom niepełnosprawnym w mieszkaniach znajdujących się w budynkach bez ograniczeń
architektonicznych.

Opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku gminy Siemianowice Śląskie złożonego w 2015 roku
Katowice, 09.02.2016 r.
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