
UCHWAŁA NR V/40/19
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Steinert
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I . Wprowadzenie

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wynika bezpośrednio z zapisu
art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z
2017r., poz. 967 z późn. zm.), który mówi, iż do zadań własnych gminy należy miedzy innymi
opracowanie trzyletnich programów wspierania rodziny, których głównym założeniem jest stworzenie
spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Obowiązek ten realizowany jest przy wzajemnej współpracy i współdziałaniu odpowiednich służb
publicznych, organizacji pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych, a także innych
organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji
zadań związanych pośredni lub bezpośrednio z pomaganiem rodzinie.

Cele wyznaczone w Programie służą realizacji ustawowego obowiązku wspierania rodziny, jak
również podejmowaniu różnorodnych działań i inicjatyw promujących i wzmacniających przekonanie o
niezastąpionej roli opiekuńczej i wychowawczej w rodziny w rozwoju dziecka, szczególnie w obliczu
wyzwań współczesnego świata.

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i
zaspokajania potrzeb swoich członków. Przede wszystkim warunkuje prawidłowy rozwój biologiczny i
psychospołeczny dziecka, jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której przebiega proces jego
socjalizacji, kształtowanie osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych. Rodzina
oddziałuje na dziecko poprzez określony i swoisty układ stosunków społecznych, na których podłożu
dziecko przyswaja sobie określone wartości i wzory osobowe.

Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka w sferze psychicznej i
materialno-bytowej, jest źródłem poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Są jednak rodziny, które
niewłaściwie pełnią przypisane im role. W rodzinach tych niejednokrotnie zachodzą zjawiska
patologiczne (np. alkoholizm, przemoc, rozwody, sieroctwo społeczne, narkomania, przestępczość, próby
samobójcze, ubóstwo i bezrobocie, brak właściwej opieki rodzicielskiej i nieporadność życiowa oraz
nieprzystosowanie społeczne), które czynią je dysfunkcjonalnymi, czyli takimi, które nie potrafią
sprostać swoim obowiązkom, m.in. względem dzieci, oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i
sytuacji kryzysowych.

Dezorganizacja rodziny powoduje, że staje się ona niewydolna wychowawczo, a tym samym wymaga
stałego monitorowania i świadczenia komplementarnego wsparcia ze strony przedstawicieli różnych grup
zawodowych (np. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych, opiekunów
placówek wsparcia dziennego, pracowników ochrony zdrowia, Policji, kuratorów sądowych czy
przedstawicieli innych instytucji i organizacji, które działają na rzecz rodziny i dziecka) oraz
podejmowania działań w oparciu o sprecyzowany plan działania. Taką możliwość daje stworzenie
lokalnego systemu wspierania rodziny, który przy założeniu, że naturalnym i koniecznym środowiskiem
wychowania dziecka jest rodzina powinien być nastawiony na pomoc w rozwiązywaniu jej życiowych
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problemów oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania, a gdy już nastąpi rozkład więzi
rodzinnych i zaistnieją okoliczności zmuszające do rozłączenia rodziny i umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej, na motywowanie rodziców do zmiany oraz stworzenie warunków do powrotu dziecka do
rodziny.

Istotne znaczenie dla stworzenia systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma przygotowanie programowych podstaw jego funkcjonowania.
Na szczeblu gminnym taką rolę pełnią programy wspierania rodziny, w ramach których planowane są
zadania służące wzmocnieniu bądź przywróceniu zdolności rodzin do wypełniania przypisanych im
funkcji głównie poprzez wczesną profilaktykę i interwencję.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 jest
utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania swoich funkcji poprzez
prace z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Realizowane w ramach niniejszego programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale
na całej rodzinie również w sytuacjach gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodzina biologiczną w
celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny

I. Podstawy prawne działań ujętych w programie

Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2019-2021 jest spójny z kierunkami
działań zawartych w następujących aktach prawnych:

1) w ustawie z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej;

2) w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) w Ustawie z dnia 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4) w Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5) w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

6) w Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Kolonowskie na lata 2015-2020;

7) obecny Gminny Program Wspierania rodziny na lata 2019-2021 stanowi kontynuację wybranych celów i
zadań wskazanych do realizacji w programach realizowanych przez Gminę w poprzednich latach.

II. Realizatorzy programu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem- organizator pracy z rodziną
(koordynator programu) i partnerzy:

1) Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem;

2) Gminna Komisja ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych;

3) Zespół Interdyscyplinarny;

4) Placówki oświatowe i opiekuńcze(szkoły, przedszkola, żłobek) z terenu Gminy Kolonowskie;

5) Specjaliści z Punktu Konsultacyjnego;

6) Służba zdrowia;

7) Stacja Caritas;

8) Policja;

9) Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem;

10) Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe.

III. Adresaci programu

Program adresowany jest głównie do rodzin z dziećmi z terenu gminy Kolonowskie, wykazujących
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niskie kompetencje w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych lub przeżywających
trudności w ich wypełnianiu, jak również do rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy
zastępczej.

Program przewiduje również ogólnodostępne działania promujące wartości rodzinne i wspólne
spędzanie czasu wolnego skierowane dla rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz
działania profilaktyczne promujące właściwe postawy wobec uzależnień, przemocy, demoralizacji oraz
ofertę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez różne instytucje z terenu gminy.

IV. Diagnoza środowiska

W 2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem szeroko rozumianym
wsparciem objął 185 rodziny w tym 59 rodzin z dziećmi, co stanowi około 32 %. Pośród nich było 17
rodzin wielodzietnych i 12 niepełnych.

Tab. nr 1

Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolonowskiem

Rok 2017 2018
Liczba rodzin 210 185
Liczba osób w rodzinach 493 428

Tab. nr 2

Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodziny Liczba rodzin w 2017 r. Liczba rodzin w 2018 r.
Rodziny wielodzietne 20 17
Rodziny niepełne 12 12

Najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było posiadanie niskich dochodów,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba.

Tab. nr 3

Główne powody korzystania z pomocy społecznej.

Powody korzystania z pomocy Liczna rodzin w 2017 r. Liczba rodzin w 2018 r.
Bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego

47 53

Długotrwała i ciężka choroba 55 52
Bezrobocie 56 46
Niepełnosprawność 45 42
wielodzietność 14 15
Ubóstwo 92 71

Zarówno w tym roku jak i w ubiegłych latach część dzieci z rodzin będących pod opieką Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych jest pomocą w formie dożywiania w ramach
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2018r. z gorącego posiłku w szkole i
przedszkolu korzystało 54 dzieci, natomiast 60 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na
zakup żywności. W ramach działań profilaktycznych w 2018 roku 12 dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym, z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz mających trudną
sytuację materialną korzystało z kolonii nad morzem, które były finansowane ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Istotną rolę odgrywała praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych mająca na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
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W latach 2017-2018 w gminie świadczona była także pomoc dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych
i zasiłków szkolnych. Najczęściej wsparcie te kierowane jest do dzieci pochodzących z rodzin ubogich lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych bezrobociem, i służy zmniejszeniu różnic w
dostępie do edukacji. Liczba osób nim objętych w roku 2017 wynosiła 4 dzieci na kwotę 4.600zł. i 6 dzieci
w 2018r. na kwotę 3.800 zł.

Warto dodać, że od 2014 roku w gminie realizowany jest rządowy program pomocy dla rodzin
wielodzietnych. Jego koordynacją zajmuje się Urząd Miasta i Gminy, który wydaje uprawnionym rodzinom
Karty Dużej Rodziny. W 2018roku wydano 26 kart dużej rodziny.

W ramach realizowanych zadań Ośrodek przyznawał również świadczenia rodzinne.

Tabela nr 5

Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2017-2018

Rodzaj świadczenia Rok 2017 Rok 2018
Liczba rodzin Kwota świadczeń Liczba rodzin Kwota świadczeń

Świadczenia
rodzinne

160 865.294 160 810.660

Fundusz
alimentacyjny

11 90.816 7 88.700

Świadczenia
wychowawcze 500+

253 2.524.871 242 2.598.635

Dobry Start - - 520 dzieci 160.500

W analizowanym okresie Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem przyznawał również dodatki
mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. O tę formy pomocy ubiegają się m.in. rodzice samotnie
wychowujący dzieci i rodziny w gospodarstwach wieloosobowych, bardzo często korzystający z innym
form pomocy społecznej. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 6

Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie .

2017 r. 2018 r.
Liczba gospodarstw, którym
przyznano dodatki mieszkaniowe

13 11

Wartość przyznanych dodatków
mieszkaniowych (w zł)

33.028 30.905

Tabela nr 6

Dodatki energetyczne przyznane w gminie.

2017 r. 2018 r.
Liczba gospodarstw, którym
przyznano dodatki energetyczne

9 9

Wartość przyznanych dodatków
energetycznych (w zł)

1.205 1.461

Przy MGOPS-ie działa Punkt Konsultacyjny, który oferuje bezpłatne indywidualne i grupowe konsultacje
psychologiczne. W spotkaniach indywidualnych mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby współuzależnione i ofiary przemocy domowej. Zakres
tematyczny konsultacji obejmuje: uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków i internetu,
współuzależnienia, rozwiązywanie problemów osobistych, sposoby radzenia sobie z negatywnymi
emocjami i właściwe rozwiązywanie problemów, zdrowie psychiczne, trudności wychowawcze, kryzys –
przemoc w rodzinie, strata bliskiej osoby, terapia rodzinna i terapia par. W 2018 roku z pomocy udzielanej
w Punkcie skorzystało 30 osób dorosłych oraz 107 dzieci, z tego 23 osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych MGOPS
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udzielał wsparcia w formie bezpośredniej pracy z rodziną poprzez działania asystenta rodziny. Od 2013
roku Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny , który w 2018r. objął wsparciem 7 rodzin. Jego pomoc
polegało w szczególności na udzielaniu pomocy rodzinom w prowadzeniu gospodarstwa i gospodarowaniu
budżetem domowym, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w poszukiwaniu i utrzymywaniu
zatrudnienia oraz podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa rodziny i przebywających w niej dzieci. Praca z rodzina biologiczną przez asystenta rodziny
i pracownika socjalnego odbywa się również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej. Rezultaty pracy z rodzinami zależą przede wszystkim od aktywności tych rodzin i od chęci
wprowadzenia zmian w ich życiu. Objęcie rodziny pomocą asystenta nie zawsze prowadzi do odzyskania
przez nią zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka przebywającego w rodzinie biologicznej w celu zabezpieczenia
dziecka postanowieniem sądu jest ono umieszczone w pieczy zastępczej.

W 2018r. MGOPS pokrywał koszty pobytu 6 dzieci z gminy w rodzinach zastępczych, wydatkował na
ten cel 10.909 zł.

Gmina posiada bazę oświatową, na którą składają się: 4 przedszkola, w tym 2 jako oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych, 4 szkoły : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Kolonowskiem (ul. 1 Maja 5, 47-110 Kolonowskie), Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie –
Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 4, 47-113 Kolonowskie 3), Publiczna Szkoła
Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok im. Św. Jacka (ul. Szkolna 1, 47-113 Kolonowskie 3) i Publiczne
Gimnazjum w Kolonowskiem (ul. Szkolna 1a, 47-110 Kolonowskie).

Na terenie gminy nie ma szkoły ponadgimnazjalnej, istnieje natomiast żłobek.

V. Analiza SWOT

W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dokonano analizy
SWOT polegające na usystematyzowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy: słabe
i mocne strony oraz szanse i zagrożenia.

WSPARCIE RODZIN NA TERENIE GMINY KOLONOWSKIE

MOCNE STRONY

-dobra współpraca z samorządem gminnym i
poparcie działań,

-dobra współpraca interdyscyplinarna osób i
służb zobligowanych do pomocy na rzecz rodzin.

-doświadczenie i wiedza kadry MGOPS dot.
wsparcia rodziny

-możliwość skorzystania ze wsparcia
psychologicznego

-możliwość uczestnictwa w szkoleniach przez
pracowników OPS

-zatrudnienie asystenta rodziny

-szeroka oferta działań na rzecz rodzin
podejmowana przez placówki oświatowe oraz
BiCK

-zaangażowanie organizacji pozarządowych do
działań na rzecz działań wspierających rodzinę

SŁABE STRONY

-brak grup samopomocowych i grup wsparcia,

-rosnące potrzeby w zakresie poradnictwa
rodzinnego,

-rozpad rodzin oraz niska wiedza rodziców na
temat wpływu sytuacji okołorozwodowej na
funkcjonowanie i rozwój dzieci.

-słaby dostęp do mediacji rodzinnych(dopiero na
etapie rozwodu)

-zagrożenia związane z uzależnieniami rodziców
(alkoholizm, narkomania) oraz nasilającą się
przemocą w rodzinie,

-niskie kompetencje wychowawcze rodziców,

-niechęć rodzin do korzystania z zewnętrznej
pomocy,

-obojętność otoczenia na występującą przemoc i
zaniedbania względem dzieci .
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-realizacja programów profilaktycznych w
placówkach oświatowych

-realizacja rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” finansującego dożywianie
dzieci w szkołach i przedszkolach oraz w domu.

-bogata oferta organizacji czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży ze strony BiCK.

-rozwój infrastruktury (boiska sportowe, hala
sportowa, trasy rowerowe).

SZANSE

- wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie pracy
socjalnej.

-podniesienie świadomości dot. prawidłowego
funkcjonowania rodziny, prawidłowego
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
poprzez pomoc asystenta rodziny.

- wsparce rodziców i dzieci w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji poprzez konsultacje
psychologiczne,

-wzrost świadomości dot. korzystania z różnych
form wsparcia.

- dobra współpraca podmiotów niosących
wsparcie rodzinom(pomoc społeczna, placówki
oświatowe, kuratorzy sądowi, policja)

ZAGROŻENIA

-wzrost obligatoryjnych wydatków związanych z
pobytem dzieci w rodzinach zastępczych,

-wypalenie zawodowe pracowników OPS,

-zagrażające i aspołeczne formy spędzania czasu
wolnego przez dzieci i młodzież,

-uzależnienia

-rozłąki spowodowane pracą za granicą,

-rozpad rodzin,

-zatracanie rodzinnych wartości

-nasilająca się przemoc w rodzinach.

VI. Cele i zadania programu

Cel główny: stworzenie spójnego systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe:

1. Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji czasu wolnego oraz działania edukacyjne
służące wzmocnieniu więzi rodzinnych:

Zadania do realizacji:

L.p Zadania Wskażnik realizacji zadania
1. Organizowanie różnych form wypoczynku

służących integracji rodzin (festyny, imprezy
sportowo-rekreacyjne, pikniki rodzinne,
imprezy okolicznościowe)

- liczba i rodzaj zorganizowanych przedsięwzięć
na rzecz rodziny

2. Wsparcie rodzin poprzez realizację:
rządowego programu dla rodzin

- liczba rodzin w gminie, którym wydano KDR
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wielodzietnych ”Karta Dużej rodziny„
3. Organizacje warsztatów, konkursów o różnej

tematyce mających na celu rozwój
zainteresowań dzieci i młodzieży

- liczba zorganizowanych konkursów i
warsztatów, liczba uczestników

Realizatorzy:MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, BiCK

Zakładane rezultaty: wymienione zadania mają na celu zwiększenie więzi rodzinnych, integracje oraz
poprawę stylu życia rodzin gmin Kolonowskie. Zakłada się promowanie prawidłowych wzorców rodziny,
organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz całych rodzin co może
prowadzić do minimalizowania obszarów wykluczenia społecznego. Przyjmuje się, że inwestowanie w
rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży wpłynie na wybór społecznie akceptowanych form spędzania
czasu wolnego. Różnorodne inicjatywy podejmowane przez placówki oświatowe, kulturalne, kluby
sportowe, stowarzyszenia zachęcać będą do wspólnego spędzania czasu wolnego z bliskimi.

2. Wsparce socjalno-bytowe rodzin.

Zadania do realizacji:

Lp. Zadanie Wskaźnik realizacji zadania
1. Bieżąca analiza sytuacji rodzin korzystających z

pomocy MGOPS w Kolonowskiem
- liczba rodzin korzystających z pomocy
MGOPS – ogółem,
- powody korzystania z pomocy

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb
bytowych dzieci i rodzin

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach
korzystających z pomocy,
- formy udzielonej pomocy finansowej,
rzeczowej,
- liczba dzieci korzystających z dożywiania w
szkole i przedszkolu,
- wysokość świadczeń oraz liczba rodzin i
dzieci, którym przyznano świadczenie
wychowawcze, świadczenie Dobry start,
stypendia szkolne, świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- liczba rodzin, które otrzymały paczki
żywnościwe z Banku żywności.

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin - liczba osób/rodzin dotkniętych przemocą,
uzależnieniami skierowanych na terapię,
- liczba rodzin objętych praca socjalną,
- liczba osób/dzieci korzystających ze
wsparcia psychologa,
- liczba osób objętych kontraktem socjalnym

4. Zapewnienie pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach objętych
działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego/
grup roboczych,
- liczba uruchomionych procedur „Niebieskie
Karty”,
- liczba dzieci w rodzinach objętych procedurą
„Niebieskie Karty”

5. Zapewnienie dostępu do lokali socjalnych i
komunalnych dla rodzin z dziećmi.

- liczba rodzin z dziećmi, które otrzymały
przydział lokalu komunalnego/ socjalnego,
- liczba rodzin z dziećmi, które otrzymały
dodatek mieszkaniowy,
- liczba rodzin z dziećmi, które otrzymały
dodatek energetyczny

6. Zapewnienie środków finansowych na
współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w

- liczba dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej z terenu gminy,
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pieczy zastępczej - wysokość środków wydatkowanych na
pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy
zastępczej.

Realizatorzy:MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny,
Policja, służba zdrowia.

Zakładane rezultaty: poprawa funkcjonowania rodzin poprzez bieżący monitoring sytuacji materialnej,
mieszkaniowej, warunków bytowych, stanu zadłużenia mieszkania w szczególności rodzin z dziećmi.
3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Zadania do realizacji:

Lp. Zadania do realizacji Wskażniki realizacji zadania
1. Prowadzenie programów profilaktycznych

i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
- liczba i rodzaj zorganizowanych programów
profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz dzieci
i młodzieży przez placówki oświatowe i BiCK,
- liczba dzieci uczestniczących w koloniach z
programem profilaktycznym

2. Wsparcie materialne dzieci i młodzieży w
celu zapewnienia realizacji potrzeb
edukacyjnych dzieci i młodzieży

- liczba dzieci otrzymujących stypendia
szkolne(socjalne),
- kwota wypłaconych świadczeń,
- liczba dzieci otrzymujących świadczenie
„Dobry Start”,
- kwota wypłaconych świadczeń.

3. Organizowanie bezpłatnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży

- liczba i formy wypoczynku dzieci i młodzieży,
- liczba dzieci korzystających z organizowanych
form wypoczynku

4 Zapewnienie wsparcia specjalistycznego
dla dzieci i młodzieży (psycholog ,
pedagog)

- liczba specjalistów pracujących na rzecz dzieci
i młodzieży,
-liczba dzieci i młodzieży objętych wparciem

Realizatorzy: MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, BiCK, GKRPA, Zespół
Interdyscyplinarny, Policja, służba zdrowia

Zakładane rezultaty: realizacja programów profilaktycznych podniesie świadomość wśród dzieci i
młodzieży dot. uzależnień i zagrożeń współczesnego świata. Wsparcie specjalistyczne pomoże zapobiegać
zagrożeniom jakie czyhają na dzieci i młodzież i pomogą rozwiązać problemy życiowe dzieci i młodzieży.

4. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodziny.

L.p Zadania do realizacji Wskażniki realizacji celu
1. Rozwijanie systemu asystentury rodzinnej - liczba rodzin objętych pomocą asystenta,

- liczba dzieci w rodzinach objętych
wsparciem asystenta,
- liczba rodzin, u których zakończono
realizację usług asystenta,
- liczba rodzin objętych wsparciem
asystenta w ramach ustawy „Za życiem”,
- liczba dzieci, które powróciły z pieczy
zastępczej do rodziny naturalnej

2 Zapewnienie dostępu do poradnictwa
specjalistycznego.

- liczba osób, które skorzystały z
poradnictwa specjalistycznego

3. Rozwijanie pracy socjalnej świadczonej w
rodzinach, w których występują trudności
opiekuńczo-wychowawcze.

- liczba rodzin/osób objętych pracą
socjalną

4. Zapewnienie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych

- liczba rodzin objętych usługami
opiekuńczymi i specjalistycznymi
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usługami opiekuńczymi

Realizatorzy: MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny,
Policja, służba zdrowia

Zakładane rezultaty: w wyniku realizacji zadań rodziny objęte Programem otrzymają kompleksowe
wsparcie, które ma na celu ograniczenie dysfunkcji rodziny, wzmocnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych rodziców w celu zapobieżenia umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

5. 
Wsparcie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny.

l.p Zadanie do realizacji Wskaźniki realizacji zadań
1. Szkolenie osób zajmujących się pomocą na

rzecz dzieci i rodziny
- liczba szkoleń,
- liczba uczestników szkolenia,
- tematyka szkoleń

Realizatorzy: MGOPS, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny,

Zakładane rezultaty: w wyniku realizacji zadań wzrosną kompetencje osób pracujących w obszarze
wsparcia dla dzieci i rodziny oraz zwiększy skuteczność niesionej przez nich pomocy.

VII. Monitoring programu

Monitoring realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny będzie się opierał na gromadzeniu i
analizowaniu informacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, jako
koordynatora Programu oraz jako instytucje wiodącą przy realizacji zadań dot. wsparcia rodziny.
Pozyskiwane będą również informacje od instytucji w zakresie wskazanym w Programie. Monitorowaniu
podlegać będą poszczególne zadania wyznaczone do realizacji w ramach programu. Po
przeprowadzonym monitoringu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
sporządzi sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 31 marca następującego po sobie roku.

VIII. Źródła finansowania programu

Finansowanie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2019-2021 odbywać się
będzie w ramach środków własnych gminy Kolonowskie, dotacji z budżetu państwa, środków
pochodzących ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków pozabudżetowych.
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