
Uchwała Nr IV/32/2018
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  Gminy  Jedlnia-
Letnisko na lata 2019-2021

             Na podstawie art.  18 ust  2  pkt  15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 176 pkt 1 i
art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy
zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) Rada Gminy Jedlnia-Letnisko
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 
2019-2021, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Sylwia Moskwa
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I. Wstęp

Przyjęcie  Gminnego  Program  Wspierania  Rodziny  na  lata  2019-2021  w  Gminie  Jedlnia-

Letnisko wynika bezpośrednio z art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) w myśl którego, do zadań

własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny.  Celem

niniejszego programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności

w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  wychowawczych.  Realizacja  programu  zakłada  wzajemną

współpracę i współdziałanie odpowiednich służb publicznych (ośrodek pomocy społecznej, szkoła,

policja,  kuratorzy,  służba  zdrowia),  organizacji  pozarządowych,  kościołów  i  związków

wyznaniowych jak również współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Rodzina – w  socjologii rozumiana jest  jako  grupa społeczna lub  instytucja społeczna. Rodzina,

zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na

której opiera się całe społeczeństwo1

Rodzina jako instytucja społeczna pozostaje w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców

i  specjalistów:  socjologów,  psychologów,  pracowników  socjalnych,  pedagogów  

i z wielu innych dziedzin nauki i praktyki. Wyżej wymienione nauki w nieustannych badaniach nad

rodziną wypracowały liczne,  mniej lub bardziej  szczegółowe, definicje określające rodzinę i  jej

charakter.

Dla  potrzeb  ustawy o  pomocy społecznej  stworzono  definicję  rodziny rozumianej  jako:  osoby

spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i

gospodarujące.

Tak  więc  rodzinę  mogą  tworzyć  zarówno  małżonkowie  pozostające  w  formalnym  związku

cywilnym lub osoby pozostające w konkubinacie.

Zmieniające  się  współcześnie  społeczeństwa  wykształciły  nowe  formy  rodziny,  jak:  rodziny

niepełne, rodziny zrekonstruowane, rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka.

Niezależnie od tego, czy rodzina ma charakter formalny czy nieformalny  stanowi integralną część

społeczeństwa,  stanowi  jego  najmniejszą,  a  zarazem podstawową  komórkę.  Jest  najważniejszą

grupą społeczną. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi dla wychowującego się w niej dziecka

wsparcie,  dba  o  ich  rozwój  emocjonalny i  społeczny,  zaspakaja  jego potrzeby.  Stanowi  źródło

bezpieczeństwa. Z chwila pojawienia się w rodzinie  kryzysu zaburzają się jej podstawowe role,

w tym wychowywanie  dziecka.  Długotrwałe  przebywanie  rodziny w sytuacji  kryzysowej  może

spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i doprowadzić do umieszczenia dzieci w pieczy
1 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika 

Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Lepalczyk, wyd. Żak, Warszawa 1995, s. 137.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_(socjologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna


zastępczej.  Mając  na  względzie  fakt,  że  rodzina  biologiczna  jest  najbardziej  sprzyjającą

w prawidłowym rozwoju dziecka należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało.

Dysfunkcje  w środowisku rodzinnym są  niebezpieczne,  ponieważ istnieje  ryzyko dziedziczenia

nieakceptowanych społecznie norm i wzorców zachowań.

Podstawą  do  rozwiązywania  problemów  społecznych  jest  wsparcie  rodziny  

w  odbudowywaniu  prawidłowych  relacji  w  rodzinie  oraz  we  właściwym  wypełnianiu  ról

społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne oraz

mieć  charakter  profilaktyczny  i  ochronny.  Dlatego  należy  wspierać  rodzinę,  aby  prawidłowo

wykonywała  swoje  funkcje.  Należy  podjąć  pracę  z  rodziną  w  jej  najbliższym  otoczeniu  i  w

różnorodnych  formach  środowiskowych  bez  potrzeby odrywania  dziecka  od  rodziny.  Wszelkie

działania  powinny  być  prowadzone  za  zgodą  rodziny  i  jej  aktywnym  zaangażowaniem,

uwzględniając  zasadę  pomocniczości.  Chodzi  tutaj  o  obustronny  wysiłek  zarówno  członków

rodziny jak i  pracowników instytucji  pomocy społecznej  (pracownik socjalny,  asystent rodziny)

zmierzający  do  przywrócenia  naturalnych  więzów  i  normalizacji  życia  rodzinnego.  W swoich

działaniach pracownicy socjalni, asystenci rodziny mają za zadanie wspieranie i wspomaganie, a

nie zastępowanie rodziców                              w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo –

wychowawczych.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

jest  stworzenie  spójnego,  scentralizowanego  systemu  wsparcia  dzieci  oraz  wsparcia  rodzin

przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczych.  Wszelkie

działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane

i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów

z rodzicami. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku,

ale  również  na  całej  rodzinie,  jako  podstawowej  komórce  społecznej,  przede  wszystkim  w

sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez

nią funkcji opiekuńczej.

Program  będzie  miał  zatem  charakter  zróżnicowany,  zarówno  profilaktyczny  jak

i interwencyjny, w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji.

Podstawą działań ujętych w programie jest:

– Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (j.t. Dz. U.

z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);

–  Ustawa  o  pomocy  społecznej  z  dnia  12  marca  2004  r.  (  j.t.  Dz.  U.  z  2018  r,  poz.  1508  

z późn. zm);

– Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.

1390 );



– Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października

1982 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137);

– Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z

późn zm.);

– Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.

zm.);

–  Ustawa  o  Karcie  Dużej  Rodziny  z  dnia  5  grudnia  2014  r.  (j.t.  Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1832

z późn. zm.);

–  Ustawa.  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci  z  dnia  11  lutego  2016  r.  (j.t.  Dz.U  

z 2018 r. poz. 2134);

– Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin z dnia 4 listopada 2016 r. „ Za życiem” ( Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1860);

Uchwałą z dnia 21 października 2016 r.  (Dz. U. z 2016 r.,  poz.  1003)  Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku. Posłowie dali

wyraz swemu przekonaniu, że misja rodziny we współczesnym świecie powinna być coraz bardziej

ceniona i uznawana, a prawa rodziny winny być adekwatne do wyjątkowej misji jaką spełnia każda

rodzina, która jest „naturalną i podstawową komórką społeczną”.

II. Diagnoza Sytuacji Rodzin w Gminie Jedlnia-Letnisko

W Gminie Jedlnia-Letnisko na dzień 31.12.2017 r. liczba mieszkańców wynosiła 12.663 osoby.

Z  różnorodnych  form świadczeń  z  pomocy społecznej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jedlni-Letnisko  skorzystało łącznie 362 rodziny, tj. 821 osób w rodzinach.

Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi korzystającymi z pomocy społecznej

RODZINY  Z  DZIEĆMI

OGÓŁEM

49 207

z 1 dzieckiem 11 33
z 2 dzieci 23 94
z 3 dzieci 12 59
z 4 dzieci 1 6
z 5 dzieci 1 7
z 6 dzieci i więcej 1 8
RODZINY  NIEPEŁNE

OGÓŁEM

28 98



z 1 dzieckiem 5 10
z 2 dzieci 13 39
z 3 dzieci 5 20
z 4 dzieci i więcej 5 29
Źródło: dane własne GOPS

Najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było:

• ubóstwo - rozumiane jako brak dochodów spowodowane niedostatkiem środków ekonomicznych ,

•  bezrobocie -  dotyka osoby,  które z różnych przyczyn (wiek,  uzależnienia,  wzorce wyniesione

z domu, itp.), nie mają możliwości zaistnienia na otwartym rynku pracy

•  niepełnosprawność  -  która  często  bez  pomocy  osoby  trzeciej  uniemożliwia  samodzielne

funkcjonowanie lub podjęcie pracy

• długotrwała i ciężka choroba - wynika to ze specyfiki grup klientów pomocy społecznej, wśród

których dominują osoby starsze, często samotne, emeryci i renciści

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Na terenie gminy Jedlnia-Letnisko znajduje się 5 szkół podstawowych i 1 przedszkole gminne.

Wszystkie dzieci objęte edukacją i wychowaniem, których dochód rodziny nie przekracza

150 % kryterium dochodowego  określonego w ustawie  o  pomocy społecznej,  mają  możliwość

korzystania z  jednego gorącego posiłku w dni  nauki w szkole,  w ramach rządowego programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2017 r. programem objętych było 188 osoby, w tym

164 dzieci.

Rodzinom przezywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych tut.

Ośrodek  udziela  wsparcia,  w  szczególności  w  formie  pracy  z  rodziną  oraz  pomocy  

w opiece i wychowaniu dziecka. Wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym

udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Rodzina może

otrzymać  wsparcie  poprzez  działania:  instytucji  i  podmiotów  działających  na  rzecz  dziecka  i

rodziny (GOPS, asystent rodziny, szkoły), placówek wsparcia dziennego (świetlice profilaktyczne)

oraz rodzin wspierających. W ramach wspierania rodzinyod 2013r. tut. Ośrodek Pomocy Społecznej

zatrudnia  asystenta  rodziny.  Asystent  przyznawany jest  na  wniosek   pracownik  socjalnego,  po

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego  oraz dokonaniu analizy sytuacji rodziny.

Tabela nr 2. Rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny

2016 rok 2017 rok I półrocze 2018 r.
Liczba
rodzin

Liczba
osób  w
rodzinach

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Liczba
osób  w
rodzinach

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Liczba
osób  w
rodzinac
h

Liczba
dzieci

11 44 29 11 43 28 7 29 19
Źródło: dane własne GOPS



Rezultaty pracy z rodziną zależą przede wszystkim od aktywności tych rodzin, woli włączenia

się  w  realizację  planu  prac,  chęci  wprowadzenia  zmian  w  życiu  rodzinnym.  Objęcie  rodziny

wsparciem  asystenta  rodziny  nie  zawsze  prowadzi  do  odzyskania  przez  nią  zdolności  do

prawidłowego  wypełniania  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej.  W  sytuacji,  gdy  pozostawienie

dziecka w rodzinie biologicznej stanowi dla niego zagrożenie, koniecznym staje się umieszczenie

go w pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że

piecza  zastępcza  jest  sprawowana  w  formie:  rodzinnej  

i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia

sądu.

Tabela nr 3. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu gminy Jedlnia-Letnisko

Rok 2016 rok 2017 rok I półrocze 2018 r.
Liczba  dzieci  umieszczonych
w pieczy zastępczej

7 8 9

Źródło: dane własne GOPS

Na terenie gminy mieszkają rodziny, gdzie rodzice trwale lub czasowo  pozbawieni są praw

rodzicielskich lub władza rodzicielska została im ograniczona.

W  2016  r.  1  dziecko  przebywające  w  pieczy  zastępczej  zostało  umieszczone  w  rodzinie

preadopcyjnej. W 2018 r. 1 dziecko zostało przekazane do rodziny adopcyjnej.

III. Realizatorzy Programu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jedlni-Letnisko jako Koordynator Gminnego Programu

Wspierania Rodziny współpracuje z:

 Urzędem Gminy Jedlnia-Letnisko,

 Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Jedlnia-Letnisko,

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlni-Letnisko,

 Komisariat Policji w Pionkach,

 Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Jedlni-Letnisko,  

w tym filia w Radomiu oraz filia w Groszowicach,

 Publiczną Szkołą Podstawową w Jedlni-Letnisko,

 Publiczną Szkołą Podstawową w Natolinie,

 Publiczną Szkołą Podstawową w Myśliszewicach,

 Publiczną Szkoła Podstawową w Słupicy,



  Publiczną Szkołą Podstawową w Gzowicach,

 Publicznym Przedszkolem w Jedlni-Letnisko,

 Kościołem Katolickim,

  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu,

 Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu filia Jedlnia-Letnisko,

 Sądem Rejonowy w Radomiu,

 Kuratorami Sądowi,

 Organizacjami pozarządowymi.

I. Adresaci Programu

Program  adresowany  jest  głównie  do  rodzin  z  dziećmi  zamieszkujących  na  terenie  gminy

Jedlnia-Letnisko, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych  jak  również  do  rodzin,  z  których  dzieci  zostały  umieszczone  w  pieczy

zastępczej.

Program skierowany jest również do ogółu społeczności lokalnej gminy Jedlnia-Letnisko w celu

promowania  wartości  rodzinnych,  wspólnego  spędzania  czasu  wolnego.  Działania

ukierunkowane  są  na  profilaktykę  rodzin,  w  szczególności  dzieci  i  młodzieży,  promujące

właściwe  postawy  wobec  uzależnień  przemocy,  demoralizacji.  Program  obejmuje  ofertę

poradnictwa specjalistycznego, świadczonego rodzinom przez placówki na terenie gminy.

II. Cel główny Programu

Zbudowanie  zintegrowanego systemu wsparcia  rodziny w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo–

wychowawczych  oraz  zapewnienie  odpowiednich  warunków  życia  dzieciom  w  naturalnym

środowisku rodzinnym.

Cele szczegółowe:

1.Wzmocnienie roli, funkcji i wartości rodziny.

2. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie celem prawidłowego wypełniania funkcji

opiekuńczo – wychowawczych.

3. Podnoszenie standardów pracy podmiotów działających na rzecz rodziny.

4. Poprawa jakości życia i pomoc w zapewnieniu rodzinom bezpieczeństwa socjalnego.

5. Zwiększenie oferty pomocy i opieki specjalistycznej.

8. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

9. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.



Zadania w zakresie wspierania rodziny:
Lp. Zadania Sposób realizacji Realizatorzy/

Partnerzy
Rezultaty

1. Zapewnienie wsparcia             

 i pomocy asystenta rodziny 
dla rodzin przeżywających 
trudności  w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawczych wobec 
dzieci

Utrzymanie 
zatrudnienia asystenta 
rodziny, objęcie 
wsparciem rodziny 
przeżywające  
trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych 
wobec dzieci.

GOPS - poprawa 
funkcjonowania rodziny, 
- rozwój umiejętności 
opiekuńczych i 
wychowawczych rodziny

2. Tworzenie możliwości 
podnoszenia kwalifikacji  i 
umiejętności służb pomocy 
społecznej.

Kierowanie na 
szkolenia, kursy i 
konferencje 
podnoszące 
kwalifikacje 
specjalistów 
pracujących na rzecz 
rodzin.

GOPS - zdobycie 
i aktualizacja 
kwalifikacji  
i umiejętności przez 
asystenta rodziny, 
pracowników socjalnych.

3. Umożliwienie rodzinom 
dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego na terenie 
Gminy Jedlnia-Letnisko

Rozszerzenie oferty 
usług świadczonych na 
rzecz rodziny poprzez 
zatrudnienie 
odpowiedniej kadry 
specjalistów, udzielanie
bezpłatnych porad 
przez: prawnika, 
psychologa, 
pracownika socjalnego 
oraz innych 
specjalistów 
pracujących na rzecz 
rodziny.

GOPS, PCPR,
PP-P, GKRPA

- wzmocnienie                 
i wyzwolenie zasobów 
tkwiących w rodzinach, 
- zwiększenie 
kompetencji opiekuńczo 
– wychowawczych 
rodzin, 
- dostarczenie wzorców 
prawidłowej 
komunikacji, 
- odbudowanie 
prawidłowych relacji       

 w rodzinie i wsparcie jej
członków w wypełnianiu
ról społecznych, 
- nabycie umiejętności 
radzenia sobie 
w sytuacjach 
kryzysowych

4. Współfinansowanie pobytu 
dziecka w rodzinie zastępczej

Opłata za pobyt dzieci 
w rodzinach 
zastępczych.

GOPS - zapewnienie 
bezpieczeństwa 
socjalnego 
i emocjonalnego 
dzieciom umieszczonym 
w rodzinach zastępczych

5. Współfinansowanie pobytu 
dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej

Opłata za pobyt dzieci  

w placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych

GOPS - zapewnienie 
bezpieczeństwa 
socjalnego 
i  emocjonalnego 
dzieciom przebywającym

w placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych.

6. Współfinansowanie pobytu 
dziecka w rodzinnym domu 

Opłata za pobyt 
dzieci w 

GOPS Zapewnienie 
bezpieczeństwa 



dziecka. rodzinnym domu 
dziecka.

socjalnego i 
emocjonalnego  
dzieciom umieszczonym 
w rodzinnych domach 
dziecka.

7. Prowadzenie monitoringu 
sytuacji dziecka z rodziny 
zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności   
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawczych.

Przeprowadzanie 
wywiadów 
środowiskowych, praca
socjalna, sporządzanie  
sprawozdań i raportów.

Objęcie rodziny 
pomocą służby 
kuratorskiej, 
specjalistycznym 
wsparciem poradni 
psychologiczno – 
pedagogicznej i 
świetlicy 
profilaktyczno – 
wychowawczej

Wszystkie 
podmioty 
uczestniczące  
w realizacji 
Programu

- stały monitoring 
sytuacji dziecka,
 - systematyczna 
diagnoza 
i identyfikacja 
problemów rodzin 
przeżywających 
trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych.

8. Doskonalenie współpracy 
pomiędzy instytucjami            
i podmiotami działającymi na 
rzecz dzieci i rodziny.

Integracja 
i aktywizacja 
przedstawicieli różnych
podmiotów 
wspierających rodziny

Wszystkie 
podmioty 
uczestniczące 
w realizacji 
Programu

- Podejmowanie 
wspólnych działań: 
wypracowanie 
wspólnych procedur, 
ustaleń 
i porozumień  
dotyczących rodzin         
w kryzysie.

9. Ochrona rodziny przed utratą 
bezpieczeństwa socjalnego

Udzielanie pomocy 
finansowej 
i rzeczowej rodzinom 
znajdującym się 
trudnej sytuacji 
życiowej, praca 
socjalna, konsultacje    

 i porady indywidualne.
Objęcie pomocą dzieci,

w szczególności 
w formie dożywiania, 
stypendiów i zasiłków 
szkolnych, 
zorganizowanego 
wypoczynku oraz 
alternatywnych form 
spędzania wolnego 
czasu.  

GOPS, PCPR, 
GKRPA, 
organizacje 
i stowarzysze- 
nia 
pozarządowe

- wzmocnienie 
bezpieczeństwa 
socjalnego rodzin,
 - zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 
życiowych
 i podniesienie jakości 
życia rodzin.

Zakładanym  efektem  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  jest  stworzenie

wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,

dzięki ścisłej współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz dobra rodzin. Zintegrowane

działania  m  rodzin,  maja  przyczynić  się  do  minimalizowania  negatywnych  skutków  sytuacji

kryzysowych w rodzinach oraz przyczyniać się do poprawy funkcjonowania rodzin, jednocześnie

zapobiegając umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.



III. Źródłem  finansowania  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  

w Gminie Jedlnia-Letnisko są:

1. Środki własne gminy.

2. Dotacje z budżetu państwa.

 3. Środki z innych funduszy zewnętrznych.

IV. Monitoring i ewaluacja

Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  Gminy  Jedlnia-Letnisko  ma  charakter  otwarty  

i elastyczny. Pojawienie się nowych możliwości organizacyjnych, prawnych lub zidentyfikowanie

nowych  potrzeb  społecznych  będzie  uzasadniało  uzupełnienie  Programu  

o  nowe zapisy.   Monitoring  i  ewaluacja  będą  spełniać  funkcję  wewnętrznej  kontroli  realizacji

zadań,  ocenę  skuteczności  poszczególnych  działań  oraz  ocenę  sposobu  realizacji  celów  

i  osiągniętych  rezultatów.  Ewaluacja  będzie  się  odbywać  na  bieżąco  przez  cały  czas  trwania

Programu. Raport z ewaluacji  i  monitoringu będzie sporządzany po zakończeniu każdego roku.

Raporty, sprawozdania i informacje z wykonania w danym roku zadań z zakresu wspierania rodziny

oraz potrzeby w tym zakresie będą zbierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-

Letnisko od instytucji uczestniczących w realizacji Programu. Ośrodek Pomocy będzie przedkładał

całościowe sprawozdanie roczne Radzie Gminy w Jedlni-Letnisko w terminie do 31 marca każdego

roku. Dodatkowo dwa razy w roku sporządzane będą sprawozdania rzeczowo-finansowe w zakresie

wspierania rodziny, które przekazywane będą wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem

systemu  teleinformatycznego,  o  którym mowa  w art.  187  ust.  3  ustawy o  wspieraniu  rodziny

i systemie pieczy zastępczej. Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca  sporządzane

będzie  

w terminie  do dnia  31  lipca  danego roku,  natomiast  za  okres  od dnia  1 lipca  do 31 grudnia  

w terminie do 31 stycznia roku następnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, pracy

i  Polityki  Społecznej  z  dnia  18  lutego  2016  r.  w  sprawie  sprawozdań  rzeczowo-finansowych

z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ewaluacja będzie

prowadzona  według  kryterium  adekwatności,  trwałości  oraz  użyteczności.  Zebrane  informacje

w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele programu są

odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie gminy.

Przyjęte wskaźniki na potrzeby ewaluacji i monitoringu to:

– liczba etatów na stanowisku asystenta rodziny;

– liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny;



– liczba dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny;

– ilość odbytych przez asystenta rodziny szkoleń, kursów i konferencji;

–  ilość  pracowników  służb  społecznych  uczestniczących  w  szkoleniach  i  podnoszących  swoje

kwalifikacje;

– ilość porad udzielanych przez specjalistów;

– liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z określeniem przyczyn;

– liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z określeniem przyczyn;

– liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania;

- liczba udzielonych stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym;

- liczba dzieci biorących udział w wypoczynku letnim i zimowym z programem profilaktycznym

z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;

- liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi pracą socjalną;

– liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie;

–  liczba  dzieci  umieszczonych  w  rodzinach  zastępczych,  placówkach  opiekuńczo  –

wychowawczych, rodzinnych domach dziecka;

– liczba dzieci opuszczających rodziny zastępcze;

– liczba osób usamodzielnionych;

–  kwota  wydatkowana  na  pomoc  pieniężną  na  częściowe  utrzymanie  dzieci  w  rodzinach

zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domach dziecka;

– liczba rodzin wychowujących dzieci objętych pomocą społeczną;

– liczba wydanych Kart Dużej Rodziny;

– liczba rodzin i dzieci objętych zasiłkami rodzinnymi;

– kwota wydatkowana na  zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny;

– liczba rodzin i dzieci objętych programem 500+;

–  kwota  wydatkowana  na  pokrycie  wydatków  związanych  z  realizacją  Gminnego  Programu

Wspierania Rodziny Gminy Jedlnia-Letnisko;

–  liczba  rodzin,  które  otrzymały  jednorazowe  świadczenie  z  tytułu  urodzenia  ciężko  chorego

dziecka;

– kwota wydatkowana na jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka;

Analiza  statystyczna  zebranych  danych  pozwoli  uzyskać  informację  na  temat  zależności

pomiędzy  potrzebami  rzeczywistymi  wdrażanego  Programu,  a  rezultatami  oraz  jego  efektami.

Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Jedlnia-Letnisko zakłada tworzenie warunków dla

poprawy  jakości  życia  dzieci  i  rodzin.  Spodziewanym  efektem  realizacji  Programu  ma  być

polepszenie  sytuacji  dziecka  i  rodziny,  zwiększenie  poczucia  bezpieczeństwa  socjalnego,

ograniczenie  patologii  społecznych,  zminimalizowanie  negatywnych  zachowań  w  rodzinach  w



kryzysie oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.


