
Projekt

z dnia  26 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVII/10/2018
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2017r., poz. 1875) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji 'Program Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018- 2020', 
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/10/2018 

Rady Gminy Przerośl 

z dnia 27 marca 2018r. 

 

GMINNY  PROGRAM  WSPIERANIA  RODZINY 

W  GMINIE  PRZEROŚL  NA  LATA  2018 – 2020 

Rozdział I 

 

1. Wprowadzenie 

 

 Podstawową zasadą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest ochrona praw rodziny. 

Rodziny, zwłaszcza wielodzietne i niepełne znajdujące się w trudnej sytuacji materialno – 

społecznej mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 

 Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić dziecku bezpieczeństwo 

emocjonalne. 

 Rodzina oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka 

przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i 

postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia  w doświadczeniu 

dziecka, dlatego jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby 

zobligowane do jej wspierania zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. 

 Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych 

rozwiązań. 

 Głównymi problemami dezorganizującymi życie w rodzinie są: pijaństwo rodziców 

lub już ich choroba alkoholowa, często związana z tym przemoc, niewydolność w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 Takie rodziny wymagają stałego monitorowania, głównie przez pracowników 

socjalnych jak też pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów 

sądowych, oraz podejmowania działań na rzecz tych rodzin w oparciu o sprecyzowany plan 

działania. 

 Praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, 

kompetentną i obiektywną oraz podejmowana jak najwcześniej, by ją wspierać i wspomagać 

tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie, przez co zapobiec ograniczeniu lub 

pozbawieniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci w niej wychowywanych. 

 Założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie początku 

występowania problemów oraz eliminowania sytuacji, gdyby dziecko miało opuścić rodzinę. 

 Wcześniejszy Program Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl był opracowany na 

lata 2015 – 2017 i przyjęty Uchwałą Nr  III/14/2015  Rady Gminy Przerośl. Był on 
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odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to zobowiązuje samorząd do podejmowania 

działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Analiza SWOT 

 W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

dokonano analizy SWOT polega ona na posegregowaniu posiadanych informacji o danej 

sprawie na cztery grupy: słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia) Programu, który 

wdrażany i realizowany był w latach 2015 – 2017 przez Gminę Przerośl. Szczegóły analizy 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Analiza SWOT 

WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY PRZEROŚL 

               MOCNE SYTRONY                SŁABE STRONY 

- poparcie działań i współpraca z 

samorządem gminnym, 

- doświadczenie i wiedza we wsparciu 

rodziny pracowników GOPS 

odpowiedzialnych za realizację wsparcia, 

- znajomość zasobów środowiska lokalnego 

przez pracowników GOPS, 

- zapewnienie kadrze GOPS szkoleń, 

- zatrudnienie asystenta rodziny, co wskazuje 

na poprawę stanu emocjonalnego, 

zwiększenie kompetencji społecznych i 

rodzicielskich oraz nabycie umiejętności 

rozwiązywania problemów przez rodzinę, 

- działalność na rzecz rodzin instytucji oraz 

placówek oświatowych, 

- otwartość na współpracę, 

- realizacja programów profilaktycznych, 

- realizacja rządowego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” 

finansującego dożywianie dzieci w szkołach, 

- niewystarczająca ilość propozycji spędzania 

wolnego czasu oraz socjoterapii dla 

młodzieży zagrożonej, 

- brak ośrodków wsparcia dziennego, 

- niewystarczający dostęp do bezpłatnego 

poradnictwa specjalistycznego, 

- brak zaplecza technicznego do realizacji 

form wsparcia (brak pomieszczeń, 

wyposażenia), 

- brak środków na poszerzenie wsparcia 

rodziny, 

- obciążenie pracowników GOPS 

dodatkowymi zadaniami, 

- małe zaangażowanie organizacji 

pozarządowych do działań wspierających 

procesy wychowawcze w rodzinie, 

- rosnące potrzeby w zakresie poradnictwa 

rodzinnego, wsparcia środowiskowego, które 

nie są zaspokajane 
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- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka 

Kultury Sportu i Turystyki, 

- funkcjonowanie nowoczesnego boiska i 

remont Sali gimnastycznej 

- organizacja we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka 

w Pawłówce akcji profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży w tym wycieczek 

edukacyjno – wychowawczych z elementami 

socjoterapii  

                          SZANSE                     ZAGROŻENIA 

- wzrost świadomości jakie znaczenie i jaką 

wartość niesie ze sobą rodzina,  

- wzrost świadomości dotyczący wiedzy na 

temat wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez rodziny, 

- wzrost świadomości i umiejętności 

korzystania przez rodziny z różnych form 

wsparcia, 

- możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych, 

- możliwość współpracy z organizacjami 

społecznymi, 

- brak wsparcia opiekuńczo wychowawczego 

dla rodziców, mniejsze szanse rozwojowe 

dzieci, 

- wzrost kosztów utrzymania rodziny, 

- wypalenie zawodowe pracowników, 

- stereotypowe myślenie odbiorców wsparcia 

dziennego dotyczące GOPS-u jako instytucji 

udzielającej jedynie wsparcia finansowego, 

- zagrażające i aspołeczne formy spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież. 

 

3. Podstawa prawna Programu 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 

ze zm.), 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1390), 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. u. z 2015 r. poz. 1286), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124), 
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- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze 

zm). 

4. Zasady działania Programu 

W zakresie udzielania pomocy rodzinom oraz podnoszenia świadomości społecznej na 

temat przyczyn i skutków dezintegracji rodzin Program oparty jest na zasadach: 

- wzajemnej współpracy i współdziałania służb publicznych, organizacji pozarządowych i 

kościoła, a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lib 

zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio 

z pomaganiem rodzinie, 

- jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie wspierania rodziny z poszanowaniem godności wszystkich osób. 

Rozdział II 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi stanowią znaczną część  

klientów pomocy społecznej. 

 Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z 

dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od alkoholu, przemoc domowa, zaburzenia równowagi 

systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, 

małżeńskich i zawodowych. 

 Dysfunkcje te wyrażają się głównie niedojrzałością  emocjonalną, problemami we 

współżyciu z ludźmi, trudnościami adaptacyjnymi, niezaradnością w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym i 

zawodowym. 

 Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca socjalna w 

połączeniu ze wsparciem finansowym lub rzeczowym. 

 To pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które maja bezpośredni kontakt z 

rodziną w środowisku i dokonują diagnozy problemów poprzez przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych. 

 Gminę Przerośl na dzień 31.12.2017 r. zamieszkiwało 3022 mieszkańców. 

W latach 2015 – 2017 z pomocy społecznej zarówno finansowej, rzeczowej jak i w formie 

pracy socjalnej korzystało: 

2015r.  – 447 osób z 106 rodzin 

2016 r.  - 325 osób z 112 rodzin 

2017 r.  - 304 osób z 106 rodzin. 
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Głównym powodem przyznania pomocy było ubóstwo. Z tego powodu w latach 2015 – 2017 

pomocy udzielono: 

2015 r. -  202 osobom z 50 rodzin 

2016 r. -  179 osobom z 44 rodzin 

2017r. -   104 osobom z 46 rodzin 

Następnym powodem udzielenia wsparcia rodzinom była bezradność w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z tego powodu udzielono 

pomocy w różnej formie następującej ilości osób: 

2015 r. – 80 osobom z 19 rodzin 

2016 r. – 74 osobom z 20 rodzin 

2017r. –  65 osobom z 23 rodzin 

Innymi głównymi powodami udzielenia pomocy rodzinom było bezrobocie i 

niepełnosprawność, gdzie liczba osób i rodzin w latach 2015– 2017 kształtuje się na 

podobnym poziomie, a mianowicie: 

2015 r. –  41 os. z 34 rodzin – bezrobocie; 41 os. z 27 rodzin - niepełnosprawność 

2016 r. -   39 os. z 25 rodzin – bezrobocie; 32 os. z 21 rodzin - niepełnosprawność 

2017 r. -   35 os. z 14 rodzin – bezrobocie; 34 os. z 25 rodzin – niepełnosprawność 

 W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich 

lub te prawa zostają im ograniczone, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki 

zastępczej poprzez umieszczenie go poza rodziną biologiczną. Rodziny zastępcze jak też 

placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową opiekę, jednak pobyt 

w nich jest tymczasowy. 

 Aby zapobiec sytuacjom, w których dzieci należy odebrać z ich naturalnego 

środowiska oraz aby przywrócić władzę rodzicielską rodzicom, których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej zostaje przydzielony asystent rodziny. 

W  naszej gminie 2017 r. asystent rodziny został zatrudniony i pracował z 5 

rodzinami, w 2016 r. z 6 rodzinami i w 201 r. także z 7 rodzinami 

 Są to rodziny, gdzie podłożem problemów opiekuńczo-wychowawczych jest ubóstwo,  

alkoholizm, przemoc, bezrobocie. 

 Pracownicy socjalni GOPS-u  prowadzą pracę socjalną z rodzinami z problemem 

uzależnienia od alkoholu. Osoby z tym problemem nie wyrażają najczęściej zgody na 

podjęcie leczenia, w związku z czym członkowie rodziny lub Policja składają wnioski do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli.  
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W 2015 r.  wpłynęły do Komisji 4 wnioski, z których 3 skierowano do Sądu, a 1 osoba po 

przeprowadzeniu rozmowy motywującej przez członków Komisji wyraziła zgodę na 

dobrowolne leczenie.  

W 2016 r. wpłynęło 5 wniosków, których 3 skierowano do Sądu. 

W 2017 r. wpłynęło 6 wniosków – trzy osoby skierowano na badanie w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu,   2 wnioski skierowano do Sądu. 

 Rodziny dotknięte przemocą kierowano do Zespołu Interdyscyplinarnego 

prowadzonego przez GOPS w Przerośli, którego zadaniem jest diagnozowanie problemu 

przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, ustaleniu 

planu pracy z rodziną w celu wyprowadzenia jej z tej sytuacji, także inicjowanie działań w 

stosunku do osób stosujących przemoc. 

 W 2015 r. prowadzono 7 postępowań w ramach Niebieskiej Karty 

 W 2016 r. prowadzono 14 postępowań w ramach Niebieskiej Karty 

 W 2017 r. prowadzono 12 postępowań w ramach Niebieskiej Karty 

Rozdział III 

ZASOBY GMINY 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018 – 2020 będzie służył 

realizacji gminnej polityki rodzinnej. 

Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje przedstawione w poniższej tabeli. 

L.p Nazwa i adres placówki Rodzaj działalności 

1. Urząd Gminy Przerośl,  

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl 

dowóz dzieci do szkoły, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przerośli ul. Rynek 2, 

16-427 Przerośl 

Diagnozowanie rodzin,praca socjalna, pomoc 

finansowa i rzeczowa, organizacja dożywiania 

dzieci, aktywizacja społeczno – zawodowa, 

wspieranie aktywności lokalnej, organizacja 

wycieczek socjoterapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży, przyznawanie stypendiów i 

zasiłków szkolnych 

3. Gminna Komisja Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, ul. Rynek 2, 16-427 

Przerośl 

Wsparcie psychologiczne, prawne, 

motywowanie do podjęcia  leczenia 

odwykowego, przeciwdziałanie problemom 

dotyczącym nadużywania alkoholu, 
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organizacja działalności profilaktyczno – 

edukacyjnej, socjoterapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży w tym wyjazdów edukacyjno – 

wychowawczych i akcji profilaktycznych 

4.  Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl 

Wsparcie i pomoc rodzinom w 

przezwyciężeniu przemocy domowej. 

5. Szkoła Podstawowa w Przerośli ul. 

Dworna 5, 16-427 Przerośl 

Działalność edukacyjno – wychowawcza, 

wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla 

dzieci i rodziców, działalność edukacyjna 

6. Szkoła Podstawowa w  Pawłówce, 

Nowa Pawłówka 1, 16-427 Przerośl 

Działalność edukacyjno – wychowawcza, 

wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla 

dzieci i rodziców, działalność edukacyjna 

7. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 

Turystyki w Przerośli ul. Rynek 11, 

16-427 Przerośl 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych jak 

również w czasie ferii i wakacji, organizowanie 

imprez kulturalnych dla dzieci i rodzin, osób 

starszych, działalność edukacyjna w ramach 

bibliotek 

8. Punkt Konsultacyjny Poradnictwa 

Specjalistycznego dla osób z 

problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi i przemocą w 

Nowej Pawłówce, 16-427 Przerośl 

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki 

zdrowotnej. 

9.  
Gabinet Lekarski POZ, ul. Suwalska 

2A, Przerośl 

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki 

zdrowotnej. 

10.  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu 

Dziecka w Pawłówce, ul. Holendry 

3/1, 16-427 Przerośl 

Działalność edukacyjno – wychowawcza, 

wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla 

dzieci i rodziców, działalność edukacyjna, , 

organizacja działalności profilaktyczno – 

edukacyjnej, socjoterapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży w tym wyjazdów edukacyjno – 

wychowawczych i akcji profilaktycznych 
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Rozdział IV 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

1.Cel główny: 

Stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku rodziny 

biologicznej oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu  

obowiązków opiekuńczo – wychowawczych poprzez realizowanie skoordynowanej polityki 

społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje samorządu 

lokalnego. 

 2. Zadania programu i realizatorzy zadań. 

Cel 1. Diagnoza o monitoring skali potrzeb i problemów rodzin 

Zadania Systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą GOPS 

Zakładane rezultaty Sprecyzowana wiedza na temat rodzin wymagających pomocy 

Realizatorzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli 

 

Cel 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin 

Zadania 1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom 

wymagającym wsparcia (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki 

rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, 

zasiłki wychowawcze i świadczenia rodzicielskie, pomoc 

osobom uprawnionym do alimentów, stypendia szkolne) 

2. Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole. 

3. Organizowanie pomocy rzeczowej rodzinom. 

4. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin 

wymagających wsparcia. 

Zakładane rezultaty 1. Podniesienie bezpieczeństwa bytowego i zdrowotnego 

rodziny. 

2. Zapobieganie rozpadowi rodziny i umieszczaniu dzieci w w 

pieczy zastępczej z powodów socjalno-bytowych. 

3. Uczenie rodziców i dzieci postaw prozdrowotnych. 

Realizatorzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli 

 

Cel 3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju 
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dziecka w środowisku rodzinnym 

Zadania 1. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

poprzez pracę socjalną oraz współpracę z asystentem rodziny 

2. Organizowanie programów socjoterapeutycznych w tym 

wyjazdów edukacyjno - wychowawczych 

3.  Podejmowanie wszelkich działań w celu pozostawienia 

dzieci w rodzinie biologicznej oraz przywrócenia dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej rodzicom biologicznym 

4. Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z 

rodzin wymagających wsparcia 

5. Tworzenie możliwości dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego: psycholog dziecięcy, logopeda, prawnik  

Zakładane rezultaty 1. Podniesienie umiejętności oraz poprawa zdolności 

wychowawczych rodziców 

2. Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról 

rodzicielskich oraz w zakresie planowania i funkcjonowania 

rodziny 

3. Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży 

4. Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania 

wolnego czasu dzieci i młodzieży 

Realizatorzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli, Szkoła 

Podstawowa w Przerośli, Szkoła Podstawowa w Nowej Pawłówce, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, Urząd 

Gminy w Przerośli, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w 

Przerośli 

 

Cel 4.  Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu 

zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już 

istniejących 

Zadania 1. Współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się 

rodziną 

2. Pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami 

3. Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą 
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4. Zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny 

5. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w 

zakresie zapobiegania niekorzystnym zjawiskom społecznym 

Zakładane rezultaty 1. Zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych 

negatywnymi zachowaniami społecznymi 

2. Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

rodziców 

3. Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie z 

negatywnymi zjawiskami społecznymi i przyjmowanie 

pozytywnej postawy społecznej i obywatelskiej przez dzieci i 

młodzież 

4. Współpraca między osobami pracującymi na rzecz rodziny 

5. Ukierunkowanie pomocy na rzeczywiste problemy i potrzeby 

Realizatorzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Punkt Konsultacyjny 

Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce, Szkoła 

Podstawowa w Przerośli, Szkoła Podstawowa w Nowej Pawłówce, 

Posterunek Policji w Filipowie, Gabinet Lekarski w Przerośli, 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Przerośli, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce 

 

Cel  5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin 

dysfunkcyjnych 

Zadania 1. Zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych 

2. Kierowanie członków rodzin na grupy wsparcia oraz różnego 

rodzaju warsztaty 

3. Prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych 

sytuacją kryzysową 

Zakładane rezultaty 1. Zmiana postaw i zachowań członków rodzin dysfunkcyjnych 

2. Wszechstronna i systemowa pomoc dzieciom z rodzin 

dysfunkcyjnych 
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Realizatorzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli Posterunek Policji 

w Filipowie, Szkoła Podstawowa w Przerośli, Szkoła Podstawowa w 

Nowej Pawłówce 

 

Cel  6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem 

pomocy rodzinom 

Zadania 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

pomagających rodzinie poprzez udział w szkoleniach, 

konferencjach, seminariach, studiach podyplomowych 

Zakładane rezultaty 1. Podniesienie profesjonalizmu osób niosących pomoc w 

rodzinie 

2. Podniesienie kompetencji i skuteczności podejmowanych 

działań pomocowych 

Realizatorzy 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Przerośli, Szkoła Podstawowa w Przerośli, Szkoła 

Podstawowa w Pawłówce  

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla 

poprawy jakości życia rodzin w gminie Przerośl. Wspieranie rodzin będzie miało charakter 

profilaktyczny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości 

samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami przy wykorzystaniu własnych 

umiejętności. Wsparcie instytucjonalne będzie zapewniane w sytuacji, gdy rodzina będzie 

musiała zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. 

 Zadania wynikające z powyższego Programu realizowane będą zgodnie z zasadą  

pomocniczości i z uwzględnieniem podmiotowości dzieci i rodziny. 

 Odbiorcami Programu są: 

1) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

2) dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia właściwej opieki, 

3) przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. 

3. Źródła finansowania realizacji Programu 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 201 – 2020 odbywać się 

będzie w ramach środków budżetu Gminy Przerośl, dotacji oraz środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 
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4. Monitoring i ewaluacja Programu 

Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w 

ramach Programu od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez koordynatora – 

GOPS w Przerośli- w celu oceniania, czy program osiąga założone cele. 

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań, głównie w oparciu o 

analizę  spodziewanych rezultatów. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli będzie co roku do 

końca I kwartału  przedkładał Radzie Gminy Przerośl raport z realizacji tego Programu. 

 

5. Zakończenie 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018 – 2020  

zakłada stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w 

szczególności dzieci. 

 Wsparcie będzie miało charakter profilaktyczny i ochronny, a rodzinie w pierwszej 

kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi 

problemami. 

 Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w 

środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu 

zdobywania nowych umiejętności. 
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