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UCHWAŁA NR XI/90/19
RADY GMINY NOWY DWÓR
z dnia 30 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) Rada Gminy
Nowy Dwór uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Dwór.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sobolewski
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Załącznik do uchwały Nr XI/90/19
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY W GMINIE NOWY DWÓR
NA LATA 2019 – 2021

Nowy Dwór, 2019
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Wprowadzenie

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 176 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy:
1) Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2) Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3) Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu
do specjalistycznego poradnictwa,
b) Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsca dla dzieci,
4) Finansowanie:
a) Podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) Kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające,
5) Współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej po dniu 31 grudnia 2011 r.
odpowiednio:
a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy,
b) 30% w drugim roku pobytu dziecka,
c) 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
6) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywania ich
właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
7) Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży
oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
Program jest propozycją zintegrowanych i planowanych kierunków działań w odniesieniu do mieszkańców
Gminy Nowy Dwór.
Pomoc powinna koncentrować się na wspomaganiu osób i rodzin wymagających wsparcia
w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności
do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Problemy występujące w rodzinie często są
złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych
powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz
aktywnością własną ze strony rodziny. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego też nadrzędnym
założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz
eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. w przypadku rodzin prawidłowo
funkcjonujących, w których nie dochodzi do kryzysów, istotną kwestią jest wspieranie tych rodzin oraz
prowadzenie działań osłonowych i profilaktycznych.
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Obowiązek wspierania rodziny jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej
realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami, organizacjami społecznymi, itp.
Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Dwór na lata 2019 – 2021 będzie realizowany
w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
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 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”.
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry Start 300+”
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Innymi regulacjami prawnymi związanymi z problematyką rodziny są m.in. kodeksy: rodzinny
i opiekuńczy, karny, cywilny, pracy, itd. oraz ratyfikowane przez Polskę akty międzynarodowe, takie jak
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Karta Społeczna.
Organizacja pomocy dziecku i rodzinie

Podział kompetencji w zakresie organizacji pomocy dziecku i rodzinie pomiędzy samorządami
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Diagnoza sytuacji rodzin w Gminie Nowy Dwór

Gmina Nowy Dwór położona jest w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. Powierzchnia
gminy wynosi 121,13 km2, w skład wchodzą 19 sołectw. Według danych GUS Ewidencja Ludności na dzień
31.12.2018 r. w gminie zameldowanych na pobyt stały było 2 654 osób, wśród których większość stanowili
mężczyźni, tj. 50, 30%. Dzieci i młodzież stanowiły 15,45% ogółu mieszkańców (tabela 1).
Tabela 1. Stan ludności Gminy Nowy Dwór w 2018 r.
Ogółem Kobiety
2 654

1 319

Mężczyźni
1 335

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

410

1648

596

K- 200

M- 210

K- 706

M- 942

K- 416

M- 183

Źródło: Dane GUS

Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcjonalności rodzin w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczowychowawczych została dokonana w oparciu dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze,
Urzędu Gminy Nowy Dwór.
Wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej dominują rodziny, w których powodem przyznania
pomocy jest oprócz ubóstwa: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (w tym wielodzietność), niepełnosprawność oraz
potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność), (tabela 2):
Tabela 2. Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej w 2017 i 2018 r.
Gmina Nowy Dwór
2017
Powód trudnej sytuacji życiowej
Liczba osób
Liczba rodzin
Liczba rodzin
w rodzinach

2018
Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała lub ciężka choroba

85
50
27

321
167
104

79
50
29

272
157
105

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

29

157

25

106

71
144
144

21
20
20

64
91
91

Niepełnosprawność
21
Potrzeba ochrony macierzyństwa
25
w tym: wielodzietność
25
Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze

Na koniec 31 grudnia 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce /Filia w Dąbrowie Bł.
zarejestrowanych było 136 osób z terenu naszej gminy. Prawo do zasiłku z tego tytułu posiadało - 7 osób.
w 2018 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, na koniec roku zaewidencjonowanych było 145 osób,
w tym: pobierających zasiłek - 11 (dane statystyczne z PUP w Sokółce).
Negatywne ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia to:
- pogorszenie sytuacji materialnej, - pogorszenie stanu zdrowia,
- pogorszenie relacji miedzy członkami rodziny,
- wzrost zachowań patologicznych
Problemem wśród korzystających z pomocy OPS jest również alkoholizm. Szczegółowe kierunki
działania w zakresie profilaktyki, leczenia oraz pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin
zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym
corocznie przez Radę Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pracownicy Ośrodka podejmują szereg działań w formie pracy socjalnej, dzięki temu większość
rodzin przy zapewnieniu pomocy ośrodka jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój fizyczny i duchowy,
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co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Szczególną uwagę zwraca się na rodzinę i jej
funkcjonowanie. Najczęściej dysfunkcjonalność rodziny łączy się z takimi zjawiskami jak uzależnienia,
przemoc domowa, problemy w pełnieniu ról społecznych. Po dokonaniu dogłębnej analizy powyższych
środowisk przez pracowników socjalnych należy uznać, że istnieje zagrożenie, iż działania podejmowane przez
Ośrodek okażą się niewystarczające, dlatego poprzez współpracę z innymi instytucjami jest szansa na poprawę
funkcjonowania rodziny w środowisku. w sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy może zasądzić
środek zapobiegawczy w formie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie
zastępczej. z posiadanych danych przez tutejszy Ośrodek wynika, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej
z terenu Gminy Nowy Dwór w 2017 r. przebywało 2 dzieci z 1 rodziny (koszt gminy 26 652,17 zł.),
w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinnym domu dziecka) przebywało 5 dzieci z 2 rodzin (koszt gminy
15 857,53 zł). Ogółem w 2017 r.: 7 dzieci, koszt: 42 384,25 zł. Natomiast w 2018 r. 4 dzieci (z 2 rodzin)
przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej (koszt gminy 47 575,04 zł.), w rodzinnej pieczy zastępczej
przebywało 5 dzieci z 2 rodziny (koszt gminy 26 652,17 zł), w tym 4 dzieci (z 1 rodziny) przebywało
w rodzinnym domu dziecka i 1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Ogółem w 2018 r.: 9 dzieci,
koszt - 74 227,21 zł.
W Gminie Nowy Dwór coraz częściej można zaobserwować w rodzinach negatywne zjawiska, tj. przemoc
w rodzinie, uzależnienia. Według danych Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Nowy Dwór wynika, że:
 Liczba WSZYSTKICH formularzy "Niebieska Karta - A" wypełnionych w 2017 r. – 15,
- w tym: wypełnione przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 1,
wypełnione przez przedstawicieli Policji – 14.
- w tym liczba formularzy "Niebieska Karta - A" wypełnionych w 2017 r. WSZCZYNAJĄCYCH
procedurę "Niebieskie Karty" – 10.
 Ogółem w 2017 r. utworzono 13 grup roboczych (8 rodzin); Razem 19 rodzin było objętych pomocą
grup roboczych (w tym kontynuowane procedur wszczęte w poprzednich latach). Zakończono 12
procedur „Niebieskie Karty” (10 – w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy; 2 – rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań).
 Liczba WSZYSTKICH formularzy "Niebieska Karta - A" wypełnionych w 2018 r. – 7,
- w tym: wypełnione przez przedstawicieli Policji – 7.
- w tym liczba formularzy "Niebieska Karta - A" wypełnionych w 2018 r. WSZCZYNAJĄCYCH
procedurę "Niebieskie Karty" – 7.
 Ogółem w 2018 r. utworzono 7 grup roboczych. Razem 12 rodzin było objętych pomocą grup
roboczych (w tym kontynuowane procedur wszczęte w poprzednich latach). Zakończono 13 procedur
„Niebieskie Karty” (9 – w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy; 4 – rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań).
Zadania ujęte w programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej trudności celem
przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych.
III.

Zasoby instytucjonalne Gminy Nowy Dwór

Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Dwór na lata 2019-2021 będzie służył realizacji
gminnej polityki rodzinnej.
1.
Instytucje i organizacje realizujące zadania na terenie Gminy Nowy Dwór mieszczące się w zakresie
wspierania rodziny:
1) Urząd Gminy Nowy Dwór – dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze – diagnozowanie rodzin, praca socjalna, pomoc
finansowa i rzeczowa, organizacja dożywiania dzieci, aktywizacja społeczno-zawodowa, przyznawanie
i wypłacanie stypendiów, Karta Dużej Rodziny;
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3) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka
i przeciwdziałanie problemom dotyczącym nadużywania alkoholu;
4) Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nowy Dwór – wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem
przemocy;
5) Komenda Powiatowa Policji w Sokółce /Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej – zapewnienie
bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości;
6) Placówka oświatowa /Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – działalność edukacyjno-wychowawcza,
wsparcie pedagogiczne dla dzieci i rodziców;
7) Nowodworski Ośrodek Kultury – upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, aktywne spędzanie czasu
wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań;
8) Placówka ochrony zdrowia z terenu gminy Nowy Dwór – działalność w zakresie profilaktyki i opieki
zdrowotnej;
9) Parafie z terenu gminy – działalność charytatywna, organizowanie wypoczynku;
10) Stowarzyszenia/ organizacje działające na terenie Gminy Nowy Dwór.
2.
Instytucje i organizacje z terenu Powiatu Sokólskiego, z którymi Gmina współpracuje w zakresie
wspierania rodziny:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce;
2) Sąd Rejonowy w Sokółce/Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej;
3) Prokuratura Rejonowa w Sokółce;
4) Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej;
6) Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce/ Filia w Dąbrowie Białostockiej;
7) Organizacje pozarządowe.
IV.

Analiza SWOT systemu wspierania rodziny
Mocne Strony

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,
· realizacja programów profilaktycznych,
· realizacja rządowych programów.

· niewystarczająca ilość propozycji spędzania wolnego
czasu oraz socjoterapii dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniami,
· brak ośrodków wsparcia dziennego,
· niewystarczająca infrastruktura socjalna
gminy,
· brak wystarczających środków finansowych.

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.

· brak wsparcia opiekuńczo-wychowawczego dla
rodziców, mniejsze szanse rozwojowe dzieci,
· wzrost kosztów utrzymania rodziny,
· zagrażające i aspołeczne formy spędzania czasu
wolnego przez dzieci i młodzież,
· problem uzależnień od alkoholu w rodzinach.
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Cele Gminnego Programu Wspierania Rodziny

1. Cel główny:
Stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w Gminie
Nowy Dwór.
2. Cele szczegółowe:
1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
2) Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów
życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących rodzinach.
3) Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci młodzieży.
VI.

Harmonogram realizacji zadań

1. Cel szczegółowy:
1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny
HARMONOGRAM
REALIZACJI

REALIZATORZY/
PARTNERZY

L.p

DZIAŁANIA/ZADANIA

1.

Świadczenie pomocy społecznej rodzinom, znajdującym się
w trudnych warunkach materialnych.

2019-2021

GOPS

2.

Pomoc w dostępie dzieci z rodzin wieloproblemowych do
przedszkoli.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin
posiłków w szkole oraz zaopatrzenie dzieci i młodzieży w
artykuły szkolne i podręczniki.
Udzielenie dzieciom i młodzieży stypendiów.

2019-2021

Urząd Gminy,
Placówka Oświatowa
GOPS,
Placówka Oświatowa

2019-2021

GOPS/Urząd Gminy

5.

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych oraz pomoc w zaopatrzeniu osób
niepełnosprawnych w niezbędny sprzęt ortopedyczny i
środki pomocnicze.

2019-2021

Ochrona Zdrowia,
Placówka Oświatowa,
GOPS
PCPR

6.

Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej.
Współpraca z instytucjami i organizacjami z poza terenu
gminy zajmującymi się pomocą rodzinie.
Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji
niepowodzeń położniczych- w zakresie:
 przezwyciężania trudności w pielęgnacji i
wychowywaniu dziecka,

2019-2021

Urząd Gminy/GOPS

2019-2021

Wszystkie podmioty

2019-2021

Urząd Gminy, Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna, Służba
Zdrowia

2019-2021

Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

3.

4.

7.
8.



wsparcia psychologicznego,



pomocy prawnej (w szczególności w zakresie
praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych),

2019-2021



9.

dostępu do rehabilitacji społecznej i
zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Wsparcie finansowe rodzin z tytułu
urodzenia dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne
upośledzenie, nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka w czasie porodu.
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2. Cel szczegółowy:
2) Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich
problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących rodzinach
L. p
1.

2.

DZIAŁANIA/ZADANIA
Systematyczna praca z rodzinami z problemem
opiekuńczo-wychowawczym polegająca m.in. na
diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról
rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-wychowawczej,
zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji
dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i
rówieśniczym.
Coroczne uchwalanie gminnych programów
profilaktycznych zawierających działania w zakresie
profilaktyki i leczenia uzależnień oraz zasady ich
finansowania.

HARMONOGRAM
REALIZACJI
2019-2021

REALIZATORZY/
PARTNERZY
GOPS,
Placówka Oświatowa,
Policja

2019-2021

Urząd Gminy/Rada Gminy,
GKRPA,

Promocja i realizacja programów profilaktycznych,
edukacyjnych i prozdrowotnych w szkołach
wspierających wychowanie dzieci i młodzieży – z
zakresu uzależnień, zdrowego stylu życia, wad
wymowy, skierowanych do rodziców i dzieci, w tym:
- prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej
Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie
zjawisku, kierowanie / proponowanie potencjalnych
sprawców przemocy na działania korekcyjnoedukacyjne mające na celu ograniczenie przemocy w
rodzinie

2019-2021

GKRPA,
Placówka Oświatowa,
Ochrona Zdrowia,
Policja, NOK, Urząd Gminy,
Parafia

2019-2021

Zespół Interdyscyplinarny,
GOPS,
Policja,
Placówka Oświatowa,
Ochrona Zdrowia, PCPR,
Organizacje pozarządowe,

5.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci i
młodzieży.

2019-2021

Urząd Gminy,
GOPS, GKRPA,
Policja,
Placówka Oświatowa

6.

Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do
rodziny naturalnej.

2019-2021

OPS,
Placówka Oświatowa, Policja,

7.

Wspieranie i promocja inicjatyw lokalnych w zakresie
wspierania rodziny i dziecka.

2019-2021

Urząd Gminy,
GOPS,
Placówka Oświatowa

8.

Zapewnienie opieki asystenta rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych

2019-2021

GOPS / Urząd Gminy

9

Umożliwienie /zapewnienie/ dostępu do poradnictwa
specjalistycznego (np. psycholog, prawnik).

2019-2021

Urząd Gminy, GKRPA

10.

Informowanie o miejscach pomocy rodzinom – dostęp
do poradnictwa specjalistycznych.

2019-2021

GOPS

3.

4.
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3. Cel szczegółowy
3) Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
L.p.

DZIAŁANIA/ZADANIA

HARMONOGRAM
REALIZACJI

REALIZATORZY/
PARTNERZY

1.

Współpraca instytucji ze szkołami w zakresie
rozwiązywania problemów wychowawczych.

2019-2021

Wszystkie podmioty

2.

Wspieranie dzieci z rodzin nie posiadających
możliwości finansowych w rozwijaniu uzdolnień.

2019-2021

GKRPA

3.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży poprzez sport, rekreację i kulturę,
organizowanie zajęć pozaszkolnych i
pozalekcyjnych oraz organizacja wypoczynku
letniego i zimowego (np.: w formie kolonii,
półkolonii) z programem profilaktycznym dla dzieci
z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.
Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb
edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2019-2021

Placówka Oświatowa, NOK,
GKRPA,
Urząd Gminy,
Parafia

2019-2021

Placówka Oświatowa,

4.

VII.

OPS

Adresaci programu

Rodziny wychowujące dzieci na terenie Gminy Nowy Dwór. Główną grupę odbiorców stanowić będą
m.in. dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
VIII.

Realizacja programu

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Dwór jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowy Dwór przy współpracy i udziale:
- Urzędu Gminy Nowy Dwór,
- Placówki Oświatowej,
- Policji,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nowy Dwór,
- Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,
- Placówki Ochrony Zdrowia,
- Parafii.
IX.

Finansowanie programu

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są: dotacje z budżetu państwa, środki
własne gminy i inne źródła finansowania (środki pozabudżetowe, m.in. programu ministerialne).
X.

Efekty i rezultaty programu

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów:
∙ Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
∙ Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu sytuacji
kryzysowych
∙ Poprawa sytuacji dziecka w rodzinie
∙ Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny i dziecka.
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Ewaluacja i monitoring programu

Ewaluacja będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych pozyskanych przez podmioty
uczestniczące w realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Dwór.
Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów:
1. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, KDR
2. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli
3. Liczba dzieci korzystających Programu „Posiłek w domu i w szkole”
4. Liczba dzieci korzystających z Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
5. Liczba udzielonych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym
6. Liczba dzieci biorących udział w koloniach (w tym: finansowanych przez Kuratora Oświaty, GKRPA,
itp.)
7. Liczba osób niepełnosprawnych, którym dofinansowano sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze, itp.
8. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi pracą socjalną
9. Liczba rodzin, które skorzystały ze specjalistycznego poradnictwa
10. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny
11. Liczba dzieci, za które opłacany jest pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej
12. Liczba osób, którym zaproponowano udział i które uczestniczyły w programie korekcyjnoedukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie
13. Liczba i forma podejmowanych działań profilaktycznych, edukacyjnych i prozdrowotnych z zakresu
uzależnień, przeciwdziałania przemocy, zdrowego stylu życia, itp.
14. Liczba i forma organizowanych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach Programu
od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez koordynatora – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Dworze – w celu oceniania, czy program osiąga założone cele.
Co roku sporządzane i przedkładane Radzie Gminy w Nowym Dworze sprawozdanie z realizacji programu
przez GOPS w Nowym Dworze.
Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań w oparciu o analizę założonych
wskaźników.

