UCHWAŁA NR XI/80/2019
RADY GMINY PORONIN
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.998 ze zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala co
następuje :
§ 1. Uchwala się Program Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Pawlikowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XI/80/2019
Rady Gminy Poronin
z dnia 27 czerwca 2019 r.

PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY
w Gminie Poronin
na lata 2019 – 2021
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I. Wstęp
Program Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019- 2021 opracowany został
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej i jest kontynuacją Programów opracowanych w poprzednich latach.
Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem
wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności
dzieci.
Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie
potrafiących samodzielnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy
dziecku , uwagę należy skierować nie tylko na problemy dziecka , ale należy skupić się na
problemach całej rodziny. Wśród czynników , które prowadzą do dezintegracji rodziny należy
wymienić ; niski poziom kulturalny, intelektualny, , niezaradność życiową członków rodziny,
brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców,
zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, niskie morale, często
uzależnienia jednego lub obydwojga rodziców , przejawy agresji, maltretowanie a nawet
znęcanie się nad dzieckiem. Często niekorzystne czynniki występują razem.
Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa,
narastanie konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z
zewnątrz angażując siły i środki społeczne. Długoletnie trwanie rodziny w sytuacji kryzysowej
może spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i w konsekwencji umieszczenie
dzieci w pieczy 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. 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 z jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Wszelkie działania
podejmowane przez pracownika socjalnego jak również asystenta rodziny powinny zmierzać
do przywrócenia naturalnych więzów i normalizacji życia rodzinnego. Pracownicy instytucji
pomocy społecznej nie mają zastępować rodziców w ich rolach, ale mają ich w tym wspierać
i wspomagać.
Pozostawienie rodziny bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej
spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi
konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci.
W celu kompleksowego wsparcia rodziny należy stworzyć gminny program wspierania
rodziny, którego realizacja należy do zadań własnych gminy.
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II. Charakterystyka Programu
Głównym celem Programu jest wzmacnianie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej
dziecka a przez to ograniczenie liczby dzieci objętych pieczą zastępczą. W systemie wsparcia
uwzględniona została hierarchia wartości i kolejności działań.
Działania podejmowane w ramach Programu powinny przede wszystkim skoncentrować się
na wsparciu rodziny biologicznej, a następnie na pomocy dziecku, które nie może przebywać
we własnej rodzinie, w postaci umieszczenia go w rodzinie zastępczej , a tylko
w wyjątkowych przypadkach w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
System wspierania rodziny zakłada szczególną rolę gminy na poziomie podstawowym.
Zawiera szereg działań profilaktycznych realizowanych na poziomie gminy .Zasadniczą rolę
we wspieraniu rodziny stanowią pracownicy socjalni. To oni poprzez znajomość środowiska
lokalnego mają dogodną pozycję w ocenie zagrożeń rodzin. Odmienną funkcję od
pracownika mają asystenci rodziny. Asystent rodziny ma za zadanie towarzyszyć rodzinie w
organizacji i wypełnianiu przez nią codziennych obowiązków. Czas pracy asystenta rodziny
jest elastyczny, zadaniowy dostosowywany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.
Istotną rolę w pracy rodziny odegrać mogą sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, rodziny
rówieśników dzieci. Celowe jest zbudowanie sieci rodzin chętnych do służenia pomocą
systematycznie lub w sposób doraźny, w razie potrzeby. Rodzina w kryzysie będzie mogła
skorzystać, przy wypełnianiu funkcji opiekuńczych, wychowawczych i społecznych, ze
wsparcia ze strony innej rodziny ze środowiska lokalnego, tzw. Rodziny wspierającej.
Działania na rzecz rodziny muszą być wzmocnione poprzez inne aspekty pomocy, w tym
świadczenia pieniężne oraz niepieniężne w ramach pomocy społecznej, wyrównywanie
różnic socjalnych, wspieranie w realizacji potrzeb bytowych, szans życiowych .
Program uwzględnia uwarunkowania Gminy Poronin i rozwiązania wynikające z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz występujące i przewidywane potrzeby
w tym zakresie.
III. Założenia programowe
 Dziecko jest samodzielnym podmiotem, ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną
i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 Dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności
i prywatności,
 Dziecko ma prawo do stabilnego środowiska wychowawczego,
 Dziecko ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
 Dziecko ma prawo do kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz
zabawy i wypoczynku,
 Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczną,
 Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 Każde dziecko powinno dorastać i wychowywać się przede wszystkim w rodzinie
naturalnej,
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Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach,
Bez koniecznej potrzeby nie należy ingerować w życie rodziny,
Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem,
Jeżeli ingerencja jest konieczna, należy próbować chronić dobro dziecka – udzielając
wsparcia całej rodzinie,
Celem wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych jest przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji,
Głównym celem umieszczenia dziecka poza rodziną powinno być doprowadzenie do
sytuacji umożliwiającej powrót dziecka do rodziny,
Praca socjalna z rodzinami biologicznymi dziecka powinna być prowadzona także po
zabraniu dziecka z domu, żeby zwiększyć jego szanse powrotu do domu,
Dzieci pozostające poza rodziną powinny być umieszczane przede wszystkim
w rodzinnych formach opieki zastępczej,
Dziecko przebywające poza rodziną powinno mieć kontakt z rodzicami,
Dziecko ma prawo do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia.

Program jest jednocześnie rozwinięciem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Poronin na lata 2014 – 2024.
IV. Diagnoza
Gmina Poronin jest gminą wiejską o charakterze głównie turystycznym oraz rolniczym.
Położoną w południowej części województwa małopolskiego w powiecie tatrzańskim. Gmina
składa się z 8 sołectw.
Liczba ludności na dzień 31.12.2018r. wynosi 11.493 osoby.
Do określenia zadań Programu Wspierania Rodziny niezbędne jest dokonanie analizy danych
o osobach i rodzinach z terenu gminy objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną w latach 2017 -2018

Liczba dzieci
w rodzinie
1
2
3
4
5
6 i więcej

2017
Liczba rodzin
Liczba osób w
rodzinach
78
78
58
116
34
102
35
140
19
95
25
170

2018
Liczba rodzin
Liczba osób w
rodzinach
53
53
23
46
26
78
18
72
10
50
22
149

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych OPS w Poroninie

Tabela wskazuje na spadek ilości rodzin korzystających z pomocy społecznej.
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Najczęstsze przyczyny trudnych sytuacji życiowych, które stanowią przyczynę ubiegania się o
wsparcie odzwierciedla poniższa tabela.
Tabela nr 2. Powody trudnej sytuacji życiowej

Powody trudnej sytuacji
życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach
oiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego w tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
alkoholizm

2017
Liczba rodzin

2018
Liczba rodzin

82
0
1
10

76
0
2
11

44
70
38
39

36
66
39
40

16
20
10

16
20
8

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych OPS w Poroninie

Rozkład rodzin korzystających z pomocy w podziale na powody korzystania z pomocy
przedstawiają się podobnie w obydwu latach.
Oprócz świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społęcznej OPS w Poroninie realizuje
zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.Dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 3.
Tabela nr 3. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start

Rodzaj świadczenia
Zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia „Dobry start”

2017
Liczba rodzin
800

2018
Liczba rodzin
821

153
37
15
4
35
1173
0

161
40
16
3
31
1163
983

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych OPS w Poroninie
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Rodzinom, które wymagają szerszego wsparcia aniżeli pomc oferowana w ramach pracy
socjalnej. Rodzinom takim został przydzielony asystent rodziny. Problem obrazuje tabela
nr 4.
Tabela nr 4. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych
Rok

2015
2016
2017
2018

Liczba rodzin z problemami
opiekuńczo wychowawczymi
46
42
39
40

Liczba rodzin, którym
przydzielono asystenta
rodziny
26
27
28
20

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych OPS w Poroninie

Zdecydowana wiekszość rodzin stale współpracuje z asystentem. Jeśli plan pracy z rodziną
jest prawidłowo realizowany i widoczne są efekty oraz poprawa sytuacji rodziny, wówczas
istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wycofania się asystenta, jednak nawet w sytuacji
zakończenia współpracy, asytent nadal monitoruje rodzinę i jej bieżącą sytuację.
Praca z rodzinami jest procesem złożonym i długotrwałym. Efekty pracy z rodzinami
w przeważającym stopniu zależą od aktywności rodzin, otwarcia na otrzymane wsparcie,
chęć wprowadzena w swoim życiu zmian. Objęcie rodziny wsparciem asystenta nie zawsze
gwarantuje przywrócenie rodzinie zdolności prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
Czynniki dysfunkcyjne ,które negatywnie wpływają na funkcjonowanie rodziny nakładają na
szeroko rozumianą kadrę pomocy społecznej stosowania pracy socjalnej ukierunkowania na
zmiany negatywnych zachowań i poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej.
W sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami
zachodzi konieczność udzielenia jej m.in. pomocy poprzez stworzenie systemu sprawnie
funkcjonującego poradnictwa specjalistycznego. Mieszkańcy gminy mogą liczyć na wsparcie
psychologa i prawnika w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Ośrodku Pomocy
Społecznej.
Zdarzają się jednak sytuacja, że pomimo szeroko rozumianej pracy socjalnej świadczonej na
rzecz rodziny zachodzi konieczność umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Konwencja
o prawach dziecka ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku stanowi, że „Dziecko pozbawione
czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub, gdy ze względu na swoje dobro nie
może pozostawać w tymśrodowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze
strony państwa . Taka opieka może oznaczać adopcję, polegać na umieszczeniu w rodzinie
zastępczej lub, gdy jest to niezbędne w odpowiedniej instytucji”. Powyższe prawo zapisane
jest równiez w najwyższej rangi akcie mormatywnym jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, w której w art.72 ust.2 jest zapisane „dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma
prawo do opieki i pomocy władz publicznych”.

6
Id: 47D14418-C145-4861-90CD-6B64E5920724. Podpisany

Strona 6

Program Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
stanowi, że w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez
rodziców zostaje ono umieszczone w pieczy zastepczej.
Piecza zastępcza może być sprawowana w formie :
1. Rodzinnej.
2. Instytucjonalnej.
Przez rodzinną pieczę zastępczą rozumie się rodziny zastępcze (spokrewnione,
niezawodowe, zawodowe) oraz rodzinne domy dziecka.
Instytucjonalna piecza zastępcza to : placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne
placówki opiekuńczo – terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Poniższa tabela obrazuje liczbę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej
i instytucjonalnej.
Tabela nr 5. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
rok

Liczba dzieci umieszczona w
rodzinnej pieczy zastępczej

2015
2016
2017
2018

1
2
4
1

Liczba dzieci umieszczona w
instytucjonalnej pieczy
zastępczej
2
0
3
0

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych OPS w Poroninie

Jednym z zadń nałożonych na samorząd gminny z zakresu pieczy zastępczej jest
współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wydatki te gmina ponosi
w wysokości :
- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Tabela nr 6. Koszty gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Rok
2015
2016
2017
2018

Liczba dzieci
13
14
20
18

Odpłatność gminy (zł)
86 087,97
121 538,21
124 085,38
111 979,87

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych OPS w Poroninie
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Z powyższych analiz wynika, że problem związany z zagrożeniem umieszczenia dziecka w
pieczy zastępczej na terenie gminy Poronin jest widoczny. Dlatego tak bardzo istotne jest
podjęcie stosownych rozwiązań, które będzie miało na celu zapobieganie rozszerzaniu się
problemu jak również jego systematycznemu niwelowaniu. Udzielenie pomocy nie powinno
ograniczać się tylko do sytuacji kryzysowych. Należy podejmować działania o charakterze
prewencyjnym, profilaktycznym. Głównym zadaniem i istotą działań pomocowych powinno
być przeciwdziałnie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Należy pamiętać , że rodzina
jest podstawową komórką, w której odbywać się naturalny proces kształtowania się
osobowości wszytskich członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Należy dać
im szansę na wzrastanie i uczenie się prawidłowych relacji rodzinnych i szczęśliwe
dzieciństwo.
V. Analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Strategia
rozwiązywania
Problemów
Społecznych w Gminie Poronin
 Dobra diagnoza problemów i potrzeb
środowiska lokalnego
 Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje
pracowników instytucji działających na rzecz
rodziny
 Zintegrowany
system
przeciwdziałania
przemocy
w
Gminie:
zespół
interdyscyplinarny, punkt wsparcia i
informacji dla osób doznających przemocy
 Profesjonalna praca pracowników socjalnych
 Funkcjonowanie na trenie gminy placówek
służby zdrowia
 Funkcjonowanie placówek oświatowych na
terenie gminy
 Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego
(prawnik, psycholog)
 Aktywne
zaangażówanie
problemami
społecznymi władz samorządowych
 Zaradność, pracowitość i przedsiębiorczość
mieszkańców
 Bogate dziedzictwo kulturowe
 Silne poczucie tożsamości regionalnej

 Wysoki poziom bezrobocia
 Niski
poziom
wykształcenia
osób
korzystających z pomocy społecznej
 Ograniczenie środków finansowych z
budżetu Państwa na zadania realizowane
przez gminę
 Brak żłobka
 Brak świetlicy środowiskowej
 Brak mieszkań socjalnych
 Ograniczone zasoby lokalowe w gminie
 Bierna postawa rodziców wobec problemów
występujących w rodzinie
 Brak wczesnej diagnostyki problemów
rodziny
 Brak wolontariatu
 Niewystarczające środki finansowe na
szerszą skalę działań na rzecz rodziny
 Brak pozytywnych wzorców osobowych w
rodzinach dysfunkcyjnych
 Wzrost liczby zadań zlecanych samorządom
gminnym
 Brak placówek wsparcia dziennego
 Bezradność
rodziców
w
sprawach
opiekuńczo – wychowawczych
 Brak oragnizacji społęczno – socjalnych
 Pogłębiający
się
kryzys
rodziny,
przejmowanie pewnych funkcji rodziny przez
państwo

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Wzmacnianie współpracy z instytucjami
wspierającymi rodzinę
 Utworzenie placówek wsparcia dziennego
 Lokalna Grupa Działania – współpraca
 Rosnąca świadomość społeczna
 Wzrost poziomu wykształcenia wśród
mieszkańców


 Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej
oraz zjawisko „dziedziczenia biedy”
 Brak chęci współpracy i zaangażowania ze
strony rodzin
 Wzrost kosztów utrzymania rodzin
 Przerzucanie
przez
rodziców
odpowiedzialności za wychowanie i edukację
na instytucje
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 Niespójne przepisy prawa
 Osłabienie więzi rodzinnych
 Nieumiejętność szukania pomocy
rodziny dysfunkcyjne
 Złożoność problemów rodzin
 Degradacja relacji rodzinnych

przez

VI. Cele Programu
Cel główny :

WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI
W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Cele szczegółowe
↓

Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych
wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już
istniejących
Wspieranie rodzin przejawiających problemy opiekuńczo –
wychowawcze służące przywróceniu jej zdolności do
prawidłowego wypełniania funkcji
Zapewnienie dostępności usług w zakresie opieki
i poradnictwa specjalistycznego
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VII. Zadania realizowane w ramach Programu
Cel 1. Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących

Nazwa zadania
Monitoring sytuacji rodzin
zagrożonych
dysfunkcjami/rodzin
dysfunkcyjnych oraz
analiza zjawisk rodzących
potrzebę ubiegania się o
pomoc oraz przyczyn
kryzysu w rodzinach
Praca socjalna polegająca
na wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu przez
rodzinę zdolności do
pełnienia prawidłowych
funkcji w społeczeństwie,
wspieranie rodziny w
pełnieniu funkcji
rodzicielskich
Motywowanie członków
rodziny do podejmowania
działań na rzecz
niwelowania własnych
dysfunkcji np. terapii

Podejmowanie działań
profilaktycznych poprzez
udział w projektach
socjalnych, których celem
jest wzmacnianie rodziny
i jej roli w społeczeństwie
oraz zapewnienie rodzinie
odpowiednich warunków
opiekuńczo wychowawczych
Dążenie do reintegracji
rodzin poprzez pomoc
rodzinie, z której dzieci
zostały umieszczone

Termin
Podmiot realizujący
realizacji
2019 - 2021 OPS w Poroninie

2019 - 2021 OPS w Poroninie

2019 - 2021 OPS w Poroninie
GKRPA w Poroninie
Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
2019 - 2021 OPS w Poroninie

Mierniki realizacji
- przyczyny udzielania
pomocy,
- liczba
przeprowadzonych
wywiadów,
- liczba osób
zgłaszających się po
pomoc.
- liczba rodzin
objętych wsparciem
w postaci pracy
socjalnej,
- liczba rodzin
objętych wsparciem
wyłącznie w postaci
pracy socjalnej.
- liczba osób, które
podjęły terapię,
- liczba osób, które
ukończyły terapię,
- liczba założonych
Niebieskich Kart.

- liczba projektów,
- Liczba uczestników.

GKRPA w Poroninie
placówki oświatowe
Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
2019 - 2021 OPS w Poroninie
GKRPA w Poroninie

- liczba rodzin,
objętych wsparciem
asystenta rodziny,
- liczba dzieci, które
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w pieczy zastępczej
w odbudowaniu
odpowiedniego
środowiska
wychowawczego
z poprawnymi relacjami
i rolami, pozwalającymi na
powrót dzieci do rodziny
naturalnej
Podejmowanie
2019 - 2021
interwencji w sytuacji
zagrożenia zdrowia lub
życia w celu ochrony
dzieci

placówki oświatowe

powróciły do rodziny
biologicznej.

Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

OPS w Poroninie
Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

- liczba dzieci w
rodzinach, w których
podjęto interwencję,
- liczba interwencji.

Cel 2. Wspieranie rodzin przejawiających problemy opiekuńczo – wychowawcze służące
przywróceniu jej zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji
Nazwa zadania
Zapewnienie wsparcia
rodzinie w formie
asystenta rodziny /
rodziny wspierającej

Termin
realizacji
2019 - 2021

Podmiot realizujący
OPS w Poroninie

Poprawa funkcjonowania
rodziny w sferze socjalno
– bytowej (wsparcie
finansowe i rzeczowe)

2019 - 2021

OPS w Poroninie
Placówki oświatowe

Organizowanie spotkań,
warsztatów
poszerzających wiedzę
rodziców dot. opieki i
wychowania dziecka
(podniesienie
kompetencji
wychowawczych)

2019 - 2021

OPS w Poroninie
OPS w Poroninie
GKRPA w Poroninie
placówki oświatowe
Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Poradnia
Psychologiczno-

Mierniki realizacji
- liczba rodzin,
którym przydzielono
asystenta rodziny,
- liczba rodzin,
którym przydzielono
rodzinę wspierającą,
- liczba rodzin, które
pozytywnie
zakończyły
współpracę.
- liczba rodzin
objętych pomocą
- liczba rodzin,
z dziećmi objętych
pomocą.
- liczba spotkań,
- liczba uczestników.
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Pomoc rodzinie w opiece i
wychowaniu przez
uczestnictwo dzieci w
zajęciach oferowanych
przez placówki wsparcia
dziennego
Wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży w ramach
programów i projektów
Prowadzenie procedury
Niebieskiej Karty

Pedagogiczna w
Zakopanem
OPS w Poroninie
GKRPA w Poroninie

- liczba placówek,
- liczba uczestników.

2019– 2021

UG Poronin
OPS w Poroninie
Placówki oświatowe

- liczba programów/
zajęć,
- liczba uczestników.

2019-2021

Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
OPS w Poroninie

- liczba
prowadzonych
Niebieskich Kart,
- liczba założonych
Niebieskich Kart,
- liczba zakończonych
Niebieskich Kart.

2019 - 2021

Cel 3. Zapewnienie dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego
Nazwa zadania
Rozszerzenie dostępu do
konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego (pomoc
prawna, psychologiczna,
pedagogiczna, praca
socjalna)
Utworzenie i rozwój
placówek wsparcia
dziennego
Zapewnienie dostępu
rodzin do asystenta
rodziny/rodziny
wspierającej

Termin
Podmiot realizujący
realizacji
2019 - 2021 OPS w Poroninie
Placówki wsparcia
dziennego
GKRPA w Poroninie
Placówki oświatowe
2019 - 2021 UG Poronin

2019 - 2021 OPS w Poroninie

Mierniki realizacji
- liczba osób
korzystających
z poradnictwa,
- Liczba udzielonych
porad,
- liczba specjalistów.
- liczba placówek,
- liczba uczestników.
- liczba
zatrudnionych
asystentów rodziny,
- liczba rodzin
objętych wsparciem
asystenta rodziny,
- liczba rodzin objęta
wsparciem rodzin
wspierających.
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Zapewnienie miejsc w
przedszkolach
Realizacja programów
Aktywizacji i Integracji
Społecznej osób / rodzin
zagrożonych
wykluczeniem społecznym

VIII.

2019 - 2021 Placówki oświatowe
2019 - 2021 OPS w Poroninie
PUP w Zakopanem
Placówki oświatowe

- liczba miejsc,
- liczba dzieci.
- liczba Programów,
- liczba osób.

Źródła finansowania

Źródłami finansowania zadań Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata
2019 – 2021 mogą być środki pochodzące z:
- budżetu gminy,
- budżetu państwa,
- środki pozyskane z funduszy zewnętrznych.
IX. Zakładane efekty realizacji Programu
Realizacja Programu Wspierania Rodziny ma na celu uświadomienie rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, że ich sytuacja
nie musi być trwała. Spodziewanym efektem realizacji Programu jest: polepszenie sytuacji
dziecka i rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,
ograniczenie zjawiska niedostosowania społecznego, zminimalizowanie negatywnych
zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.
X. Monitoring i ewaluacja
Program będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie.
Monitoring będzie przeprowadzany celem określenia stopnia realizacji Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021 i optymalizacji dalszych działań. Przedmiotem
monitoringu będzie termin realizacji poszczególnych projektów oraz ich mierniki. Monitoring
będzie przeprowadzany jeden raz w ciągu roku w latach realizacji Programu, tj. 2019 – 2021.
Celem ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021
będzie ocena jego skuteczności i efektywności. Celem ewaluacji będzie analiza realnego
wpływu Programu na zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb. Badanie ewaluacyjne
Programu będzie przeprowadzone na koniec jego realizacji. Za kryteria ewaluacji przyjmuje
się: skuteczność, trafność, efektywność, użyteczność i trwałość projektów.
XI. Podsumowanie
Gmina Poronin od wielu lat realizuje działania związane z pomocą na rzecz rodzin i dzieci.
W obecnym kształcie wspieranie rodziny wymaga jednak skoordynowania tej pomocy oraz
zintensyfikowania działań interdyscyplinarnych mających na celu przywrócenie zdolności do
prawidłowego wypełniania funkcji rodziny. Niezbędne jest przy tym także systematyczne
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz
promowanie rodzinnego stylu życia.
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W realizację programu powinny aktywnie włączyć się wszystkie instytucje i organizacje
z terenu Gminy, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny. Wspólne działanie
pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków patologii wśród rodzin, zapewni
poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach bezradności oraz stworzy spójny i skuteczny system
wsparcia rodzin.
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