
UCHWAŁA NR LVIII/518/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu "Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin 
wielodzietnych"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 
594 z póżn. zm.), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 
182 z poźn. zm.) w związku z uchwałą Nr LIII/322/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02 marca 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Swarzędz na 
lata 2010 - 2015, Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program "Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - wsperanie i ochrona rodzin 
wielodzietnych", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/518/2014 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

Program "Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych" 

§ 1.  Wprowadza się Program "Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin 
wielodzietnych" zwany dalej Programem w celu umacniania roli dużej rodziny oraz wspierania realizacji funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej na terenie Gminy Swarzędz. 

§ 2. 1) Program jest adresowany do swarzędzkich rodzin wielodzietnych, zameldowanych na terenie Gminy 
Swarzędz, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia 
(a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu 
wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

2)  Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie przez duże rodziny będzie posiadanie dokumentu pod nazwą Karta 
Dużej Rodziny. 

3)  Projekt "Karta Dużej Rodziny", jego logo, regulamin korzystania, wprowadzony zostanie w drodze zarządzeń 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. Cele Programu 

1) Wzmacnianie rodziny oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu. 

2) Poszanowanie podmiotowości i autonomii rodziny wielodzietnej. 

3) Promowanie modelu i marki rodziny wielodzietnej. 

4) Dbanie o rozwój kapitału ludzkiego i społecznego rodzin wielodzietnych. 

5) Wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

6) Podnoszenie kompetencji rodzicielskich w rodzinach wielodzietnych. 

7) Uwzglednianie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi w działaniach gminy. 

8) Propagowanie informacji o ofercie usług dla rodzin wielodzietnych.

§ 4. 1) Cele Programu wymienione w par. 3 realizowane będą poprzez podejmowanie prorodzinnych działań, 
w szczególności w takich dziedzinach jak: 

- edukacja, kultura, sport 

- ochrona zdrowia i zabezpieczenie społeczne 

- gospodarka komunalna 

- promocja i budowa marki rodzin wielodzietnych 

2) Zasadnym jest stworzenie nowych rozwiązań i instrumentów wspierających realizację Programu, takich jak: 

- wprowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz przy udziale innych podmiotów zajmujących się 
polityką prorodzinną Karty Dużej Rodziny 

- organizowanie corocznie przez Gminę Swarzędz Dni Rodziny 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz innymi 
podmiotami przy realizaji Programu.

§ 5. Intytucjami wdrażającymi program będą w szczególności: 

1) Władze Miasta i Gminy Swarzędz 
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2) Jednostki organizacyjne gminy 

3) Inne instytucje, które wyrażą wolę uczestnictwa w Programie.

§ 6. Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość. 

1)  Program będzie podlegał systematycznemu monitoringowi oraz okresowej i końcowej ewaluacji. Monitoring 
będzie prowadzony w celu dokonywania oceny procesu wdrażania Programu. 

2)  Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz corocznie przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania 
uchwały.
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Uzasadnienie
Wspieranie rodziny, w tym zapewnienie dziecku i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego, poprawa funkcjonowania
rodziny w jej naturalnym środowisku, rozumiana poprzez szeroki dostęp do edukacji, kultury, sportu i rekreacji to
główne cele przyjętego przez Radę Miejską w Swarzędzu w dniu 02 marca 2010 r. "Gminnego Systemu
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Swarzędz na lata 2010 - 2015".
Program "Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych" stanowił będzie
ważny element wsparcia wielodzietnych rodzin i umożliwi im szerszy dostęp do różnorodnych usług, często
niedostępnych z przyczyn finansowych.
Realizacja działań na rzecz rodzin wielodzietnych w obszarze usług społecznych, kultury, sportu i rekreacji
przyczyni się do integracji środowiska oraz zwiększenia aktywności instytucji publicznych, podmiotów
komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych.
Zakładane w Programie stworzenie nowych instrumentów tj. Karty Dużej Rodziny, będą wspierać realizację
Programu. Przewiduje się, że do Programu - instrument Karta Dużej Rodziny w Gminie Swarzędz kwalifikować się
będą 352 rodziny, czyli około 1820 osób, w tym 1115 dzieci i 704 opiekunów.
Program ma istotne znaczenie dla realizacji celów polityki prorodzinnej w skali lokalnej i jego wprowadzenie jest
zasadne.
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