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Zachęcamy do głosowa-
nia na tereny zielone znaj-
dujące się w rejonie ulic 
Stoczniowców, Jaśkowic-
kiej oraz al. Bielskiej, zgło-
szone w ramach konkursu 
„Ogólnopolskie upiększanie 
z Garnierem”.

Obszar ten ma szansę 
przejść prawdziwą me-

tamorfozę i stać się nowym, 
atrakcyjnym miejscem wy-
poczynku dla mieszkańców 

naszego miasta. Wszystko  
w Waszych rękach!

Zapraszamy do codzienne-
go głosowania na stronie http://
www.ogolnopolskieupiekszanie.
pl/obiekty/tychy-1180. Głosowa-
nie trwa do 22 kwietnia 2015 r.

Dziesięć lokalizacji, które 
otrzymają największą liczbę głosów 
internautów, zostanie nagrodzo-
nych kwotą 20.000 zł do wykorzy-
stania na rewitalizację – upiększe-
nie terenu. Liczymy na Wasze 
głosy! TM

Na marcowej sesji Rady Mia-
sta Tychy uchwalono „Gminny 
Program Wspierania Rodziny 
dla Miasta Tychy na lata 2015 
– 2017”. O założeniach pro-
gramu rozmawiamy z Darią 
Szczepańską, zastępcą prezy-
denta ds. społecznych.

TWOJe MiaSTO: Jak jest misja 
programu?
Daria Szczepańska: Misją pro-
gramu jest zapewnienie rodzicom 
i opiekunom profesjonalnej po-
mocy we wzmacnianiu zdolności 
realizowania funkcji rodziny. Na-
szym zadaniem jest mobilizowa-
nie i wspieranie rodzin, a nie ich 
wyręczanie. Program jest napisa-
ny i kierowany do rodzin, które 
wymagają wsparcia, interwencji 
gminy w takim czy innym zakre-
sie, bądź jakiegoś typu poradnic-
twa. Zaznaczyć trzeba, że mówimy 
o działaniach, które prowadzone 
są w mieście od 2012 roku. Przypo-
mnijmy, rok wcześniej w czerwcu 
2011 roku weszła w życie ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

Co nowego wniosła wspomnia-
na ustawa?
Pewnym novum jest wprowadzenie 
do systemu opieki społecznej tzw. 

asystenta rodzin. W naszym mieście 
pracują asystenci rodzin. W mate-
riałach przygotowanych przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
mamy konkretne przykłady ich 
pracy. Nie chciałabym ich jednak 
przytaczać, w obawie o narusze-
nie prywatności rodzin, chociaż 
przyznam – bardzo łapią za serce. 
A w pracy z klientem pomocy spo-
łecznej, czy rodziną, która wymaga 
jakiegokolwiek wsparcia niemate-
rialnego, bardzo istotne jest zaufa-
nie. Na tym fundamencie buduje się 
wszystkie programy pomocy.

ile rodzin tyskich korzysta 
z pomocy asystenta?
W 2012 roku asystenci obejmo-
wali pomocą 30 rodzin, w 2013 r. 
54 rodziny, a w ubiegłym roku 
60. Liczba tych rodzin wzrosła 
nie dlatego, że tak nakazał sąd. 
Wzrosła, bo nasze służby pomocy 
społecznej uznały, że pomoc taka 
jest potrzebna i ten typ wsparcia 
pomoże tym rodzinom wyjść z ży-
ciowych problemów. Bo asystent 
rodziny pracuje z rodziną, która 
absolutnie zatraciła zdolność pra-
widłowego samodzielnego funk-

cjonowania. Warto przypomnieć, 
że Tychy były jednym z tych miast, 
które zatrudniły asystentów jako 
pierwsze. Wiele gmin tego nie 
zrobiło, ponieważ nie przyznano 
na to żadnych środków finanso-
wych. Obowiązek zatrudnienia 
asystentów wspomniana już usta-
wa wprowadza dopiero od przy-
szłego roku.

Jakie są obszary występo-
wania problemów w rodzi-
nach, które objęte są uchwa-
lonym na ostatniej sesji 
programem?
Rodzina to podstawowy system 
społeczny skupiający się na zaspo-
kajaniu wszystkich potrzeb swo-
ich członków. Wszelkie zaburze-
nia wewnątrz struktury rodziny, 
bądź w jej relacjach z otoczeniem, 
mogą skutkować różnego rodzaju 
zagrożeniami, powodując przesu-
nięcie tego podstawowego syste-
mu w stronę obszarów dysfunk-
cyjnych i patologicznych. Źródłem 
tych dysfunkcji mogą być pogru-
powane w trzy kategorie problemy: 
strukturalne wynikające z sytuacji 
gospodarczej i politycznej kraju; 
kulturowe i społeczne wynikające 
z braku umiejętności adaptowa-
nia się do kultury, w której przy-
szło funkcjonować oraz z braku 
pozytywnych wzorców i proble-
my zdrowotne. Trzecia kategoria, 
to problemy subiektywne, wynika-
jące z zaburzeń sfery emocjonalnej, 
problemów psychologicznych.

Do najczęstszych czynników 
występowania dysfunkcji w rodzi-
nie należą: potrzeba ochrony ma-
cierzyństwa, w tym wielodzietność; 
bezradność w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego; przemoc; 
alkoholizm; bezrobocie; bezdom-
ność; brak umiejętności w przy-
stosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuń-
czo-wychowawcze; ubóstwo; sie-

roctwo; narkomania; długotrwała 
lub ciężka choroba; niepełnospraw-
ność; zdarzenia losowe i inne.

Jak wygląda pomoc świadczo-
na rodzinom, które obejmuje 
gminny program wspierania 
rodzin?
Pomoc rodzinie musi mieć cha-
rakter kompleksowy, obejmujący 
zasięgiem wszystkie dysfunkcje. 
Planowane działania powinny 
zmierzać do przywrócenia ro-
dzinie zdolności samodzielnego 
funkcjonowania. W naszym pro-
gramie uznajemy za kluczowe ta-

kie obszary wsparcia, które będą 
prowadziły do zmiany myślenia, 
zachowań i postaw członków ro-
dzin. Program ukierunkowany jest 
na dostarczanie wiedzy, doskonale-
nie umiejętności, aktywizację spo-
łeczną i zawodową uczestników 
oraz doskonalenie współdziałania 
organizacji pracujących z rodzina-
mi. Dla zapewnienia efektywności 
prowadzonych działań, wykorzy-
stywać będziemy naturalne zasoby 
osobiste, środowiskowe i instytu-
cjonalne, jakimi dysponują rodziny 
uczestniczące w programie.

ROZMaWiała: eWa STRZODa

U p i ę k S z a j  T yc h y  z  G a r n i e r e m

Głosuj na Park 
Jaworek!

Głosować można do 22 kwietnia.

Ważne adresy
instytucje i organizacje realizujące w naszym mieście za-
dania w zakresie wspierania i pomocy rodzinie to w szcze-
gólności:
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, tel. centrala 
32 776 33 33, www.umtychy.pl
Wydział Spraw Społecznych i zdrowa UM Tychy, al. Nie-
podległości 49, tel. centrala 32 776 33 33, www.umtychy.pl
Miejski Ośrodek pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 
tel. 32 227 35 40
Miejski zarząd Oświaty, al. Piłsudskiego 12,  
tel. 32 323 24 00, www.oswiata.tychy.pl
poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ul. Andersa 16, 
tel. 32 227 23 92, www.ppptychy.pl
placówki oświatowe, www.oswiata.tychy.pl
placówki wsparcia dziennego, www.bipumtychy.pl
Młodzieżowe Domy kultury
MDk nr 1 (ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, tel. 32 227 30 
59, www.mdk1tychy.edupage.org),
MDk nr 2 (ul. Elfów 56, tel. 32 227 31 10, www.mdk2ty-
chy.pl)

Organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka 
i rodziny, www.ngo.umtychy.pl
Miejska Biblioteka publiczna, Centrala: ul. Kard. S.Wy-
szyńskiego 27, tel. 32 227 56 02, 32 227 04 54,  
www.mbp.tychy.pl
Miejskie centrum kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, 
tel. 32 327 02 90, www.kultura.tychy.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 12, 
tel. 32 661 16 80, www.mosir.tychy.pl
placówki ochrony zdrowia, www.umtychy.pl. 

W liczbach
Liczba korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Tychach:

Lata: 2012 2013 2014

Liczba mieszkańców  
miasta Tychy 129.112 128.799 124.044

Liczba rodzin korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej

2513 2514 2293

Liczba osób w rodzinach  
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej

5295 5292 4590

Wskaźnik % w odniesieniu 
do wszystkich mieszkańców 
miasta Tychy w poszczegól-
nych latach

4,1 4,1 3,7
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Wspierać potrzebujące 
rodziny
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Naszym zadaniem jest mobilizowanie i wspieranie rodzin, 
a nie ich wyręczanie – mówi Daria Szczepańska, zastępca 
prezydenta ds. społecznych.

7Twoje Tychy |  7 kWieTnia 2015


