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I. Wprowadzenie
Na kształtowanie się polityki społecznej w Polsce wpłynęła zarówno reforma samorządowa,

jak i przystąpienie w 2004 roku do struktur Unii Europejskiej, które pociągnęły za sobą wiele nowych
możliwości,ale  i  zagrożeń.  Oczywistym  jest,  że  wszelkie  zmiany  w  systemie  politycznym  mają
bezpośredni wpływ na najmniejsze grupy społeczne, takie jak rodzina i ich poszczególnych członków.
Niestety  zmiany  te  doprowadziły  również  do  zaburzeń  w prawidłowym  funkcjonowaniu  rodzin.
Problem ten widoczny jest również wśród rodzin zamieszkujących w gminie Niedrzwica Duża. 

Dla zabezpieczenia przed zagrożeniami i niwelacji pojawiających się problemów dotyczących rodzin
i ich  funkcjonowania  państwo  wyszło  naprzeciw  tworząc  w  Polsce  politykę  prorodzinną.  Coraz
częściej  pojawiają  się  akty  prawne  wspierające  i  chroniące  rodzinę.  Główne  akty  prawne,  które
określają kierunek działań w tym zakresie to:

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu "Dobry start";

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3;

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do zadań własnych gminy określonych w art.  176 pkt.  1 ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie
pieczy zastępczej należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wsparcia rodziny.
Programy te  mają  zmierzać  w  kierunku:  wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  (aby mogła
prawidłowo  wypełniać  role  społeczne),  ograniczenia  umieszczania  dzieci  w  pieczy  zastępczej
i umożliwienia  powrotu  dzieci  do  rodzin  biologicznych.  Opracowanie  i  realizacja  powyższego
programu  będzie  również  spójna  ze  Strategią  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy
Niedrzwica Duża na lata 2014-2020.

W literaturze przedmiotu pojawiają się różnorodne definicje rodziny. Jak zauważył Leon Dyczewski:
„mimo swojej różnorodności wszystkie definicje podkreślają ogromne znaczenie rodziny dla jednostki
i dla życia społecznego. Opiera on się chociażby na następujących faktach: 

1. Rodzina jest miejscem biologicznych narodzin człowieka;
2. Rodzina  jest  podstawowym  środowiskiem  biologicznego  i  duchowego  rozwoju

człowieka
3. Rodzina jest środowiskiem realizacji społecznej natury człowieka.”1

Ogólnie przez rodzinę rozumie się parę małżeńską i  jej  dzieci.  Istnieje jednak szereg definicji
określających rodzinę. 

J.  Szczepański  prezentuje  rodzinę  jako  „grupę  osób  połączonych  stosunkiem  małżeństwa  i
stosunkiem  rodzice  -  dzieci.  (...)  Rodzina  może  obejmować  2-3  pokolenia,  które  tworzą  jedno
gospodarstwo domowe i zamieszkują pod jednym dachem”.2 

1 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994, s. 11.
2 Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s.149.
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Według  T.  E.  Dąbrowskiej  i  B.  Wojciechowskiej  –  Charlak  „można  traktować  rodzinę  jako
instytucję  istniejącą  wewnątrz  społeczeństwa,  jako  system  społeczny  czy  jako  małą  grupę  o
międzyludzkim systemie stosunków.”3 J. Rembowski traktuje rodzinę jako „system mniej lub bardziej
trwałych  związków  psychospołecznych  osób,  które  charakteryzują  się  bezpośrednimi  kontaktami
osobowymi.  Stanowią one główny nurt życia rodzinnego i wszystko co się dzieje w domu jest ich
następstwem.”4 

Natomiast ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018
roku  poz.  1508  z  późniejszymi  zmianami)  określa  rodzinę  jako  „osoby  spokrewnione  lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”.
Pozycja społeczna rodziny, jej charakter oraz role i układ stosunków między członkami zależne są 
m. in. od wypełniania funkcji, jakie są jej powierzone. 

Funkcje rodziny jako grupy społecznej :

 prokreacyjna  (  biologiczna)  mająca  na  celu  posiadanie  potomstwa,  czyli  zapewniająca
społeczeństwu ciągłość biologiczną;

 gospodarcza (ekonomiczna)dotycząca zapewnienia członkom rodziny niezbędnych warunków
do utrzymania się przy życiu;

 opiekuńcza,  polegająca  na  udzielaniu  konkretnej  pomocy  członkom  rodziny,  w  różnych
sytuacjach  i  okolicznościach  życiowych,  gdy  sami  nie  są  w  stanie  zaspokoić  swych
podstawowych potrzeb;

 wychowawcza (socjalizacyjna), przejawiająca się m.in. we wprowadzaniu członków rodziny
w szeroko rozumiane życie  społeczne łącznie z językiem ojczystym,  obyczajami,  wzorami
zachowań i wartościami kulturowymi;

 stratyfikacyjna czyli gwarantująca członkom rodziny określony status życiowy, wyznaczająca
ich przynależność.

Wraz z upływem czasu zmieniają się funkcje i wzory rodziny.  Gwałtowne i wielorakie przemiany
wywierają na rodzinę wpływ zarówno pozytywny,  jak i negatywny powodujący dysfunkcjonalność
rodziny.  Naruszone zostają podstawowe normy regulujące funkcjonowanie rodziny i  jej  członków
w samej rodzinie i poza nią.  Socjologowie zauważają wiele czynników, które w różnym stopniu mogą
uniemożliwić  wypełnianie  podstawowych  funkcji.  Wymieniają  makrospołeczne  i mikrospołeczne
przyczyny dysfunkcjonalności rodzin. 

Do przyczyn makrospołecznych zaliczają:

- uboczne skutki urbanizacji i industrializacji;

- wynikające z powyżej wymienionych procesów przemiany więzi społecznej;

- znaczne osłabienie kontroli społecznej;

- anonimowość życia jednostki – na skutek oddzielenia zakładów pracy od grup rodzinnych.

Natomiast wśród przyczyn mikrospołecznych najczęściej wyróżnia się:

-  trudne warunki  materialne i  mieszkaniowe, które rzutują na zaspakajanie potrzeb biologicznych,
rozwojowych i wychowawczych rodziny;

- brak czasu wpływający na niewłaściwą organizację życia rodziny, szczególnie brak czasu dla dzieci
i ich problemów;

- brak opieki nad dziećmi w przypadku, gdy oboje rodzice pracują;

- niska kultura i brak umiejętności wychowawczych rodziców;

3 Dąbrowska T.E., Wojciechowska – Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, Lublin 1997, s. 139.
4  Ibidem, s. 139.
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- niedojrzałość emocjonalna i/lub społeczna do zawarcia związku małżeńskiego;

- alkoholizm;

- bezrobocie;

- zaburzenie więzi rodzinnych poprzez wyjazdy zarobkowe (eurosieroctwo).

Obserwuje  się,  że  na  ogół  rodzina  podlega  jednocześnie  wpływowi  wielu  różnych
negatywnych czynników powiązanych ze sobą.5

Skutki  nieprawidłowego  funkcjonowania  rodziny  oczywiście  najdotkliwiej  odczuwają  dzieci.
Konsekwencje  te  mają  wymiar  fizyczny,  psychologiczny  i społeczny.  Dewiacje,  trudności
wychowawcze,  przestępczość,  patologie  to  problemy z którymi  musi  zmagać  się  system wsparcia
społecznego, by nie dopuścić do tragedii dziecka lub powołania za jego przyczyną kolejnej rodziny
dysfunkcyjnej.

5 Danilewicz W., Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 46.
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II. Diagnoza
Gminę Niedrzwica Duża zamieszkuje 11 795 osób. Obecnie jest tendencja do zwiększania się liczby
mieszkańców gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 110 osób/km². Większość ok. 61% mieszkańców to
osoby  w  wieku  produkcyjnym.  Dzieci  i  młodzież  (w  wieku  0-18  lat)  stanowią  24%  ludności,
natomiast  emeryci  to  15%  ogółu  mieszkańców.  Biorąc  pod  uwagę  płeć  mieszkańców  należy
stwierdzić, iż w gminie występuje niewielka przewaga osób płci żeńskiej, które stanowią ok. 51%
ludności gminy przy ok. 49% udziale mężczyzn w ogólnej liczbie mieszkańców. 

Szacuje się, że w gminie zamieszkuje ponad 2200 rodzin spośród których 335 tj. ok. 15,23% w 2017
roku  było objętych pomocą społeczną w formie świadczeń i pracy socjalnej. W rodzinach tych łącznie
znajdowało się 977 osób, czyli ok. 8% społeczności gminy.

Ustawa o  pomocy  społecznej  reguluje  przyczyny  przyznawania  pomocy osobom ubiegającym  się
o świadczenia z pomocy społecznej. Podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej  w Niedrzwicy Dużej
otrzymują pomoc spełniając kryterium dochodowe łącznie z przesłankami, które przedstawia poniższa
tabela.

TABELA 2. Powody przyznawania pomocy 

Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

1 2 3

Ubóstwo (bez innych powodów) 41 115

Bezdomność 6 9

Potrzeba ochrony macierzyństwa 55 285

w tym: wielodzietność 42 236

Bezrobocie 86 282

Niepełnosprawność 85 210

Długotrwała choroba 66 163

Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego-ogółem

24 77

w tym: rodziny    niepełne 22 63

                           rodziny wielodzietne 2 12

Przemoc w rodzinie 1 1

Alkoholizm 15 41

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego

1 1

Zdarzenia losowe 6 21

Dane ze sprawozdania OPS stan na 31 grudnia 2017 roku.
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TABELA 3. Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2017 roku

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Rodziny ogółem 335 977

W tym: (z wiersza rodziny ogółem)

Rodziny z dziećmi  ogółem 160 691

o liczbie dzieci 1 55 178

o liczbie dzieci 2 54 230

o liczbie dzieci 3 32 160

o liczbie dzieci 4 15 93

o liczbie dzieci 5 3 22

o liczbie dzieci 6 1 8

o liczbie dzieci 7 i więcej 0 0

W tym (z wiersza rodziny ogółem) 

Rodziny niepełne ogółem 22 70

o liczbie dzieci 1 12 25

o liczbie dzieci 2 4 15

o liczbie dzieci 3 4 18

o liczbie dzieci 4 i więcej 2 12

Dane ze sprawozdania OPS stan na 31 grudnia 2017 roku

Do rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi kieruje się asystenta rodziny. W 2017 roku
z tej formy wsparci korzystało 8 rodzin z trenu gminy, w których znajdowało się 16 dzieci.

Jak wynika z danych OPS w Niedrzwicy Dużej zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku 511
rodzin pobierało zasiłki  rodzinne , w tym 171 na 1 dziecko, 215 na 2 dzieci, 90 na 3 dzieci i 35 na
4 i więcej. Rodziny uznawane są za wielodzietne, jeżeli mają 3 i więcej dzieci. Ze wsparcia w formie
zasiłku  rodzinnego  skorzystało  więc  125  rodzin  wielodzietnych.  Świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego pobiera 53 rodzin zamieszkujących w naszej  gminie.  Z tego 37 rodzin bierze na
1 osobę, 9 rodzin na 2 osoby upoważnione, 5 rodzin na 3 osoby, a 2 rodziny na 4 osoby i więcej.
W 2017r.  świadczenia wychowawcze „500+” pobierało 1162 rodziny,  w których było 4525 osób,
w tym 2387 dzieci.
W 2018 roku został wprowadzony rządowy program „Dobry Start”,  w ramach którego wsparciem
zostało objętych 1136 rodzin, w których uprawnionych do tej formy pomocy było 1738 dzieci.
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Do korzystania z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+
w 2017 roku było uprawnionych 1429 osób, w tym 905 dzieci i 524 rodziców. W powyższych danych
znajduje się również 36 nowych rodzin (97 dzieci i 62 rodziców), które w 2017 roku przystąpiły do
programu.
Ze wsparcia w formie stypendium socjalnego w 2017 roku skorzystało 119 dzieci z 68 rodzin. Pomocy
w  formie  zasiłku  szkolnego  nie  udzielono  żadnej  rodzinie.  Do  dodatku  mieszkaniowego
upoważnionych było 5 rodzin, z którymi zamieszkuje 8 dzieci. 
Z rozeznania pracowników socjalnych wynika, że na terenie gminy Niedrzwica Duża zamieszkują
rodziny u których występują problemy z należytym zabezpieczeniem podstawowych potrzeb swoich
małoletnich dzieci oraz zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze, co skutkuje postanowieniami sądu
o ograniczeniu praw rodzicielskich, umieszczeniu w pieczy zastępczej lub placówkach opiekuńczo-
wychowawczych.  W  2017  roku  na  terenie  gminy  Niedrzwica  Duża  funkcjonowało  14  rodzin
zastępczych, w tym 4 niespokrewnione i 9 spokrewnionych. Łącznie w tych rodzinach pieczą objętych
było  14 dzieci  (  4  w rodzinach niespokrewnionych  i  10 w rodzinach spokrewnionych).  Nie  było
dzieci, które przebywałyby w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Problem przemocy w rodzinie w bardzo niekorzystny sposób wpływa na dzieci, które są ofiarami lub
świadkami różnorodnych form stosowanej przemocy. Z pozyskanych danych wynika, że w 2017 roku
35  rodzin  zostały  objęte  procedurą  „  Niebieskie  Karty”  ,  w  tym  30  wszczętych  w  2017  roku
i 5 kontynuowanych z poprzednich lat. W rodzinach objętych pomocą ze względu na występowanie
zjawiska przemocy znajdowało się 104 osoby, w tym 26 dzieci.
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III. Odbiorcy programu
Program skierowany jest do rodzin zamieszkujących teren gminy Niedrzwica Duża, głównie do tych,
które przeżywają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec
dzieci oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 

IV. Cele: główny i szczegółowe
Celem głównym programu jest:

Wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu i  podejmowanie działań zapobiegających
ich wykluczeniu społecznemu.

Cele szczegółowe wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w gminie Niedrzwica Duża i są to:
1. Zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych dziecku i rodzinie.
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa członków rodzin.
3. Wzmocnienie sieci współpracy i systemu oddziaływań instytucji i organizacji działających na

rzecz mieszkańców gminy w celu poprawy funkcjonowania rodzin.
4. Podniesienie wartości rodziny i wzrost świadomości odpowiedzialności za rodzinę poprzez

kształtowanie właściwych postaw społecznych i rodzicielskich.
5. Rozwijanie alternatywnych  form spędzania wolnego czasu w gronie rodziny.
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V. Zadania i harmonogram

Cel 1 : Zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych dziecku i rodzinie.

DZIAŁANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI REALIZACJI
DZIAŁAŃ

TERMINY REALIZACJI

Diagnozowanie potrzeb 
i organizowanie pomocy 
finansowej i rzeczowej

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe

- liczba rodzin korzystających 
z pomocy

2019-2021r.

Realizacja zadań zleconych 
i programów skierowanych na 
rodzinę (Karta Dużej Rodziny, 
świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, stypendia, 
wyprawka szkolna, dożywianie
w szkołach, itp.)

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
szkoły, organizacje 
pozarządowe

- liczba rodzin korzystających 
ze świadczeń rodzinnych
- liczba rodzin korzystających 
ze świadczenia 
wychowawczego „500+”
- liczba rodzin korzystających 
z Funduszu alimentacyjnego
- liczba rodzin korzystających 
ze stypendium szkolnego
- liczba rodzin korzystających 
z Karty Dużej Rodziny
- liczba rodzin korzystających 
z wyprawki szkolnej;
- liczba dzieci korzystających 
z dożywiania w szkole (z 
określeniem z ilu rodzin).

2019-2021r.

Organizowanie i wspieranie 
akcji charytatywnych  
wspierających potrzeby 
bytowe rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 
kościół, szkoły 

- liczba zorganizowanych akcji
- liczba rodzin i osób , w tych 
rodzinach, które otrzymały 
wsparcie

Doraźnie – z wynikającej
potrzeby

Cel 2 : Aktywizacja społeczna i zawodowa członków rodzin.

DZIAŁANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI REALIZACJI
DZIAŁAŃ

TERMINY REALIZACJI

Aktywizacja młodzieży do 
współpracy przy planowaniu 
i realizacji zadań na rzecz 
społeczności lokalnej

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, szkoły, 
organizacje pozarządowe

- liczba aktywnie 
uczestniczących w danej 
inicjatywie społecznej

Zgodnie z podejmowanymi
działaniami

Aktywizacja zawodowa 
poprzez m. in. takie działania 
jak: spotkania z doradcą 
zawodowym, udział pracach 
społecznie użytecznych, prace 
interwencyjne, staże, kursy 
i szkolenia organizowanych 
przez instytucje i organizacje 
dla mieszkańców gminy 
Niedrzwica Duża

Powiatowy Urząd Pracy, 
szkoły, organizacje 
pozarządowe,
Ośrodek Pomocy Społecznej.

- liczba osób, które skorzystały
z poszczególnych form 
wsparcia

2019-2021r.
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Cel  3  :  Wzmocnienie  sieci  współpracy  i  systemu  oddziaływań  instytucji  i  organizacji
działających na rzecz mieszkańców gminy w celu poprawy funkcjonowania rodzin.

DZIAŁANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI REALIZACJI
DZIAŁAŃ

TERMINY REALIZACJI

Podejmowanie działań 
w zakresie zwalczania 
zjawiska przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny - liczba Niebieskich kart, w 
tym: niezasadnie wszczętych, 
zamkniętych i z przemocą 
skierowaną na dziecko

2019-2021r.

Podejmowanie działań 
w zakresie profilaktyki 
i zwalczania uzależnień

Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

- liczba rodzin z problemem 
alkoholowym
- liczba osób funkcjonujących 
w rodzinie zgłoszonych do 
Komisji, w tym: uznanych za 
uzależnione, uznanych za 
pijące szkodliwie 
i nieuzależnionych

2019-2021r.

Współpraca osób zajmujących 
się pomocą rodzinie w celu 
określenia kierunków 
wsparcia rodziny, w tym 
dysfunkcyjnej

Pracownicy socjalni, 
pedagodzy, psychologowie, 
asystent rodziny, kuratorzy, 
dzielnicowi, terapeuta, 
prawnik

- liczba rodzin objętych 
wsparciem

2019-2021r.

Działania edukacyjne 
skierowane na 
przeciwdziałanie patologiom, 
tj. przemocy, uzależnieniom, 
itp.

Szkoły, przedszkola - liczba przeprowadzonych 
działań edukacyjnych, w tym z 
udziałem specjalistów;
- liczba uczestników 
poszczególnych działań.

cyklicznie

Współpraca z podmiotami 
i instytucjami zajmującymi się 
rodziną

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
szkoły, przedszkola, sąd 
rodzinny, prokuratura, 
policja, służba zdrowia, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

- liczba złożonych wniosków 
do sądu rodzinnego 
dotyczących problemów 
opiekuńczych i 
wychowawczych
- liczba dzieci zgłoszonych 
przez OPS do pieczy zastępczej
i umieszczenia w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

w miarę potrzeb 

Wspieranie rodziny w formie 
asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej - liczba rodzin korzystających 
ze wsparcia asystenta rodziny

w miarę potrzeb

Edukacja rodzin w zakresie 
postaw prozdrowotnych i 
monitoring sytuacji 
zdrowotnej dzieci z rodzin 
wymagających wsparcia.

Służba zdrowia, szkoły, 
przedszkola

- liczba działań edukacyjnych 
prozdrowotnych;
- liczba ich uczestników 
poszczególnych form 
edukacyjnych;
- liczba rodzin wymagających 
systematycznego monitoringu 
przez pielęgniarkę lub lekarza 

w miarę potrzeb
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Cel  4:  Podniesienie  wartości  rodziny  i  wzrost  odpowiedzialności  za  rodzinę  poprzez
kształtowanie właściwych postaw społecznych i rodzicielskich.

DZIAŁANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI REALIZACJI
DZIAŁAŃ

TERMINY REALIZACJI

Realizacja działań 
profilaktycznych i 
edukacyjnych dla rodziców 
( warsztaty ,pogadanki, 
konsultacje, kampanie 
społeczne, itp.)

Szkoły, przedszkola, 
organizacje pozarządowe, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespół 
Interdyscyplinarny, kościół, 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji 

- liczba działań 
profilaktycznych 
i edukacyjnych;
- liczba uczestników tych 
działań

2019-2021r.

Organizowanie imprez 
okolicznościowych i innych 
działań ukierunkowanych na 
rodzinę promujących wartości,
zdrowy styl życia, więzi 
rodzinne, itp.

Szkoły, przedszkola, 
organizacje pozarządowe, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji

- liczba inicjatyw lokalnych
- liczba uczestników inicjatyw 

cyklicznie

Cel 5: Rozwijanie alternatywnych  form spędzania wolnego czasu w gronie rodziny.

DZIAŁANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI REALIZACJI
DZIAŁAŃ

TERMINY REALIZACJI

Organizowanie dla młodzieży 
zajęć hobbystycznych , kółek 
zainteresowań,wolontariatu, 
udziału w rekonstrukcjach, itp.

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji, szkoły, 
organizacje pozarządowe

- ilość zdarzeń
- ilość osób korzystających 
z poszczególnych zajęć

2019-2021r.

Poszerzenie oferty zajęć 
dla rodziny, gry terenowe 
i inne zajęcia ukierunkowane 
na działania zespołowe 
rodziny 

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji, 
organizacje pozarządowe

-liczba działań zespołowych 
rodziny

2019-2021r.

Działania edukacyjne 
i promowanie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego 
w gronie rodziny

Szkoły, przedszkola, 
organizacje pozarządowe, 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji, Ośrodek 
Pomocy Społecznej

- liczba działań edukacyjnych;
- liczba uczestników

cyklicznie
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VI. Źródła finansowania programu

1. Środki własne Gminy Niedrzwica Duża.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

3. Środki pochodzące z innych źródeł min:

konkursy ogłaszane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, projekty i programy 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

VII. Monitoring 
         Wszystkie  podmioty i  instytucje  działające na rzecz rodzin zamieszkujących teren gminy
Niedrzwica  Duża,  każdego  roku  do  10  lutego  będą  zobowiązane  złożyć  informacje  dotyczące
realizacji  programu  zgodnie  z  załącznikiem  1  do  niniejszego  programu.  Monitoring  realizacji
programu  odbywał się będzie poprzez dokonanie corocznej oceny realizacji poszczególnych celów
programu  i  ich  wskaźników jako załącznik  corocznego sprawozdania  z realizacji  zadań z  zakresu
pomocy  społecznej.  Sprawozdanie  to  będzie  składane  do  końca  I kwartału  każdego  roku  za  rok
poprzedni do Rady Gminy Niedrzwica Duża. Ujmowało ono będzie zbiorczą informację (z danych
przekazanych  przez  realizatorów  poszczególnych  działań)   z realizacji  programu.  W  wyniku
powyższej analizy dopuszczalne jest ewentualne dokonanie zmian np. w zakresie realizowanych zadań
oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić
się  poprzez,  np.  zmianę  regulacji  prawnych,  powstanie  nowych  problemów  społecznych  w  tym
obszarze.  Ponadto  jednym  z  elementów  monitoringu  jest  zobowiązanie  ustawowe  do
przygotowywania  sprawozdań  rzeczowo-finansowych  z  zakresu  wspierania  rodziny  oraz
przekazywanie  ich  właściwemu  wojewodzie,  w  wersji  elektronicznej,  z  zastosowaniem  systemu
teleinformatycznego. Wskazane narzędzia pozwolą na realizację efektywnego monitoringu realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
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Załącznik nr 1
Dane do monitoringu realizacji programu wspierania rodziny

za rok ….................

Instytucja lub podmiot składający informacje

 …..................................................................................................................................................
(nazwa)

….................................................................................................................................................
(adres)

…...................................................................................................................................................

Poniższa tabela będzie służyć do monitoringu realizacji programu wspierania rodziny. Proszę
o uzupełnienie poszczególnych rubryk. W przypadku kiedy dane zagadnienie nie dotyczy

Państwa działań proszę o zaznaczenie tego faktu w odpowiednim polu.

Cel 1 : Zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych dziecku i rodzinie.
Działanie Wskaźnik Liczba lub nie dotyczy

Diagnozowanie potrzeb 
i organizowanie pomocy 
finansowej i rzeczowej

liczba rodzin korzystających 
z pomocy

Realizacja zadań zleconych 
i programów skierowanych na 
rodzinę (Karta Dużej Rodziny, 
świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, stypendia, 
wyprawka szkolna, dożywianie 
w szkołach, itp.)

liczba rodzin korzystających 
ze świadczeń rodzinnych

Liczba rodzin korzystających ze 
świadczenia wychowawczego 
„500+”
 liczba rodzin korzystających 
z Funduszu Alimentacyjnego
liczba rodzin korzystających 
ze stypendium szkolnego
liczba rodzin korzystających 
z Karty Dużej Rodziny
liczba rodzin korzystających 
z wyprawki szkolnej
liczba dzieci korzystających 
z dożywiania w szkole 
(z określeniem z ilu rodzin)

Organizowanie i wspieranie akcji 
charytatywnych  wspierających 
potrzeby bytowe rodzin

liczba zorganizowanych akcji

liczba rodzin i osób , w tych 
rodzinach, które otrzymały 
wsparcie

liczba rodzin:

liczba osób w rodzinach:

Cel 2 : Aktywizacja społeczna i zawodowa członków rodzin.
Działanie Wskaźnik Liczba lub nie dotyczy

Aktywizacja młodzieży do 
współpracy przy planowaniu 
i realizacji zadań na rzecz 

liczba aktywnie uczestniczących 
w danej inicjatywie społecznej
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społeczności lokalnej
Aktywizacja zawodowa poprzez 
m. in. takie działania jak: spotkania
z doradcą zawodowym, udział 
pracach społecznie użytecznych, 
pracach interwencyjnych, stażach, 
kursach i szkoleniach 
organizowanych przez instytucje 
i organizacje dla mieszkańców 
gminy Niedrzwica Duża

liczba osób, które skorzystały 
z poszczególnych form wsparcia

Cel  3  :  Wzmocnienie  sieci  współpracy  i  systemu  oddziaływań  instytucji  i  organizacji
działających na rzecz mieszkańców gminy w celu poprawy funkcjonowania rodzin.

Działanie Wskaźnik Liczba lub nie dotyczy

Podejmowanie działań w zakresie 
zwalczania zjawiska przemocy w 
rodzinie

liczba Niebieskich Kart, 
w tym: niezasadnie wszczętych, 
zamkniętych i z przemocą 
skierowaną na dziecko

Ogółem: niezasadnie 
wszczętych:
zamkniętych:
z przemocą skierowaną 
na dziecko:

Podejmowanie działań w zakresie 
profilaktyki i zwalczania 
uzależnień

liczba osób funkcjonujących w 
rodzinie zgłoszonych do Komisji, 
w tym: uznanych za uzależnione, 
uznanych za pijące szkodliwie 
i nieuzależnionych

Ogółem: uznanych za 
uzależnione:
uznanych za pijące 
szkodliwie:
nieuzależnionych:

liczba rodzin z problemem 
alkoholowym

Współpraca osób zajmujących się 
pomocą rodzinie w celu określenia
kierunków wsparcia rodziny, w 
tym dysfunkcyjnej

liczba rodzin objętych wsparciem

Działania edukacyjne skierowane 
na przeciwdziałanie patologiom, tj.
przemocy, uzależnieniom, itp.

liczba przeprowadzonych działań 
edukacyjnych, w tym z udziałem 
specjalistów
liczba uczestników poszczególnych
działań

Współpraca z podmiotami 
i instytucjami zajmującymi się 
rodziną

liczba złożonych wniosków do 
sądu rodzinnego dotyczących 
problemów opiekuńczych i 
wychowawczych
 liczba dzieci zgłoszonych przez 
OPS do pieczy zastępczej 
i umieszczenia w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych

Wspieranie rodziny w formie 
asystenta rodziny

liczba rodzin korzystających ze 
wsparcia asystenta rodziny

Edukacja rodzin w zakresie 
postaw prozdrowotnych i 
monitoring sytuacji zdrowotnej 
dzieci z rodzin wymagających 
wsparcia.

 liczba działań edukacyjnych 
prozdrowotnych;
liczba ich uczestników 
poszczególnych form 
edukacyjnych
liczba rodzin wymagających 
systematycznego monitoringu 
przez pielęgniarkę lub lekarza

Cel  4:  Podniesienie  wartości  rodziny  i  wzrost  odpowiedzialności  za  rodzinę  poprzez
kształtowanie właściwych postaw społecznych i rodzicielskich.
Realizacja działań 
profilaktycznych i edukacyjnych 
dla rodziców 

liczba działań profilaktycznych 
i edukacyjnych;
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( warsztaty ,pogadanki, 
konsultacje, kampanie społeczne, 
itp.)

 liczba uczestników tych działań

Organizowanie imprez 
okolicznościowych i innych 
działań ukierunkowanych na 
rodzinę promujących wartości, 
zdrowy styl życia, więzi rodzinne, 
itp.

liczba inicjatyw lokalnych

liczba uczestników inicjatyw

Cel 5: Rozwijanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w gronie rodziny.
Organizowanie dla młodzieży zajęć
hobbystycznych , kółek 
zainteresowań,wolontariatu, 
udziału w rekonstrukcjach, itp.

ilość zdarzeń

ilość osób korzystających 
z poszczególnych zajęć

Poszerzenie oferty zajęć 
dla rodziny, gry terenowe i inne 
zajęcia ukierunkowane na 
działania zespołowe rodziny 

liczba działań zespołowych 
rodziny

Działania edukacyjne 
i promowanie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego 
w gronie rodziny

liczba działań edukacyjnych;

liczba uczestników

…..........................................................

(czytelny podpis osoby składającej informacje)
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