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I. WSTĘP
Niniejszy Program jest kontynuacją programów wspierania rodziny realizowanych
w gminie Krynica-Zdrój od 2013 roku.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia
dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych,
w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu
zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również
w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania
przez nią funkcji opiekuńczej. Planowane działania w programie w zależności od celów
i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji danej rodziny, będą miały charakter: profilaktyczny, interwencyjny i reintegracyjny.
Interdyscyplinarną pomoc rodzinom przeżywającym kryzys powinny świadczyć lokalne
służby społeczne oraz inne podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, z zachowaniem
zasady wzajemnej współpracy oraz poszanowania godności wszystkich uczestników działań.
Realizacja programu odbywać się będzie za zgodą rodziny oraz z jej aktywnym udziałem
w procesie zmian, z wykorzystaniem jej zasobów własnych oraz źródeł wsparcia
zewnętrznego.
Zapisy Programu są spójne z aktami ustawodawstwa krajowego i lokalnego, takimi jak:
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj.
U. z 2016r. poz. 1860)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. U. z 2018r. poz. 1508 z
późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. U.
z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.)
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6. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. U. z 2016r. poz. 487)
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. U. z 2017r. poz.
783 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. U. z
2018r. poz. 2134)
9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. U. z 2017r. poz.
1952 z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tj. U. z 2018r. poz. 554 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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:
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 miejsc dla dzieci.
4. Finansowanie:
a. podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b. kosztów związanych z udzielaniem pomocy podnoszonej przez rodziny
wspierające.
5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej.
6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie.
7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczej,

zamieszkałego na terenie gminy.
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Gmina Krynica-Zdrój w latach 2016-2018 realizowała kolejny trzyletni Gminny Program
Wspierania Rodziny. Corocznie, w terminie do 31 marca, składane są Radzie Miejskiej
w Krynicy-Zdrój sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawiane są potrzeby związane z ich realizacją.

II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU
Krynica-Zdrój położona jest we wschodniej części Beskidu Sądeckiego. Gmina zajmuje
powierzchnię 146 km2 ( w tym miasto Krynica ok. 40km2). Sąsiaduje ona z czteroma
gminami: Gminą Grybów, Gminą Uście Gorlickie, Gminą Łabowa, Miastem i Gminą
Muszyna. Jest Gminą miejsko-wiejską, w której skład wchodzi osiem okolicznych sołectw:
Tylicz, Berest, Polany, Piorunka, Czyrna, Muszynka, Mochnaczka Wyżna oraz Mochnaczka
Niżna.
Krynica-Zdrój jako miasto uzdrowiskowe to centrum edukacji, kultury i sportu. Tutaj
zlokalizowane są szkoły średnie, gimnazjum, szkoły podstawowe i przedszkola.
Na terenie gminy Krynica –Zdrój nie działają placówki wsparcia dziennego, jednak za jedną
z form wsparcia można uznać 11 świetlic środowiskowych działających na rzecz dzieci
i młodzieży, których głównym celem jest zapewnienie pomocy w nauce, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień, wyrównanie braków wychowawczych rodzin oraz tworzenie
dobrego samopoczucia i przyjemnego spędzania czasu wolnego. Biorąc pod uwagę rok 2017średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach w tych placówkach jest zmienna, większa
w okresie feryjno-wakacyjnych, a mniejsza w ciągu roku szkolnego, średnio jest to około 25
dzieci w każdej ze świetlic.
Z wypoczynku letniego, w postaci kolonii, obozów, wycieczek, finansowanego lub
dofinansowanego przez gminę skorzystało około 150 dzieci oraz 45 dzieci z kolonii nad
morzem. W wypoczynek letni zaangażowane są również parafie, stowarzyszenia, jednostki
gminne np. biblioteki.
We wszystkich szkołach na terenie gminy i świetlicach środowiskowych w ciągu roku 2017
realizowane

były

różnorakie

programy

profilaktyczne

dotyczące

przeciwdziałania

alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i agresji.
Ośrodek Pomocy w Krynicy-Zdrój uczestniczył w finansowaniu letniej kolonii dla
dzieci w Chełmcu. Z tej formy pomocy w 2016r. skorzystało 20, a w 2017r. 21 dzieci.
Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi również koszty obiadów w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy Krynica-Zdrój.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Strona 5

Dla potrzeb programu opracowano kartę diagnostyczną zawierającą informację nt. liczby
rodzin korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz Funduszu
Alimentacyjnego.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA
Rok 2016

Rok 2017

439

422

1210

1164

110

95

Liczba rodzin korzystających
z pomocy społecznej
Liczba rodzin korzystających
ze świadczeń rodzinnych
Liczba rodzin korzystających
ze świadczeń Funduszu
Alimentacyjnego

Źródło: Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój za rok 2016 i 2017

Poniższe tabele pokazują przyczyny przyznania pomocy OPS w Krynicy-Zdrój w 2016 i 2017
roku.

2016 rok:

POWÓD TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB
W
RODZINACH

OGÓŁEM

w tym:
NA WSI

UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ

192
3
9

63
1
1

538
10
9

POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA

69

45

382

W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ

58

40

340

BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

154
153

45
47

436
264

DŁUGOTRWAŁA LUB
CIĘŻKA CHOROBA

156

30

262
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BEZRADNOŚĆ W
SPRAWACH
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
W TYM: RODZINY
NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE
ALKOHOLIZM
NARKOMANIA
TRUDNOŚĆ W
PRZYSTOSOWANIU DO
ŻYCIA PO OPUSZCZENIU
ZAKŁADU KARNEGO
TRUDNOŚĆ W
INTEGRACJI OSÓB,
KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHOŹCY LUB
OCHRONĘ
UZUPEŁNIAJĄCĄ
ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA KRYZYSOWA

34

15

122

25

10

76

5
3
6
0

3
1
1
0

29
7
7
0

2

1

2

0

0

0

1
0

1
0

1
0

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA
0
0
0
LUB EKOLOGICZNA
Źródło: Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój za 2016 rok

2017 rok:
LICZBA RODZIN
POWÓD TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ

UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ

LICZBA
OSÓB W

w tym:

RODZINACH

128
2
11

NA WSI
36
1
1

304
6
11

43

31

244

39

29

226

OGÓŁEM
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BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

124
156

30
41

306
234

152

33

231

7

1

21

4

1

14

RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE

0
3

0
0

0
5

POTRZEBA OCHRONY
OFIAR HANDLU LUDŹMI

0

0

0

ALKOHOLIZM
NARKOMANIA

3
0

1
0

3
0

TRUDNOŚCI W
PRZYSTOSOWANIU DO
ŻYCIA PO OPUSZCZENIU
ZAKŁADU KARNEGO

3

1

6

3

3

10

0

0

0

0

0

0

DŁUGOTRWAŁA LUB
CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W
SPRAWACH
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
W TYM: RODZINY
NIEPEŁNE

ZDARZENIE LOSOWE
TRUDNOŚĆ W
INTEGRACJI OSÓB,
KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHODŹCY,
OCHRONĘ
UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB
ZEZWOLENIE NA POBYT
CZASOWY
SYTUACJA KRYZYSOWA

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA
0
0
0
LUB EKOLOGICZNA
Źródło: Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój za 2017 rok
Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy społecznej i opieki asystenta
rodziny są: bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała choroba, nadużywanie alkoholu,
przemoc domowa. Wszelka pomoc w takim przypadku powinna zmierzać do udzielania
rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji i umacniania własnych postaw
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rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy
oraz stosowanie działań profilaktyczno-ochronnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój realizując ustawę z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia od 2012r. jednego
asystenta rodziny. Wsparciem w 2016r. zostało objętych 10 rodzin, natomiast w 2017r. 11
rodzin, z czego 5 zostało zakończonych ze względu na osiągnięcie założonych celów.
Realizując swoje zadania, asystent systematycznie współpracuje z pracownikami socjalnymi,
pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, kuratorami, dzielnicowymi, a także służbą
zdrowia i innymi instytucjami niezbędnymi do prawidłowego i kompleksowego wspierania
rodziny.
Gmina Krynica-Zdrój ponosi odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej tj: w
2016r. 13 dzieci, a w 2017r. 11 dzieci.
Wsparciem Ośrodka Pomocy zostały objęte również rodziny, w których założona jest
Niebieska Karta. W 2016r. toczyły się 39 procedury, natomiast w 2017r. 47. Zarówno
w 2016 jak i 2017r. ofiarami było 3-je dzieci.

III. ODBIORCY PROGRAMU
Gminny

Program

Wspierania

Rodziny

skierowany

jest

głównie

do

rodzin

dysfunkcyjnych, jednakże wsparciem objęte zostaną także rodziny, które na skutek różnych
sytuacji życiowych, znalazły się w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy przez placówki
i instytucje, prowadzące działania na rzecz wspierania rodziny.
Program głównie kierowany jest do:
- rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych kryzysem, w których
występują: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia oraz inne negatywne zjawiska,
- rodzin dotkniętych przemocą,
- rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- rodzin wielodzietnych,
- rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
- niepełnoletnich matek,
- rodzin niepełnych,
- rodzin wychowujących dzieci w wieku 0-5 lat,
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Strona 9

- rodzin zmagających się z trudnościami wychowania dzieci w wieku dojrzewania,
- rodzin naturalnych, w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

IV. REALIZATORZY PROGRAMU
Założenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w gminie KrynicaZdrój powinny realizować podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadają
obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności, w szczególności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz podmioty lub osoby specjalizujące się bądź mające
kontakt z dzieckiem i rodziną.
Przy realizacji Programu współpracować winny:
a. podmioty publiczne:
•

właściwe wydziały i stanowiska Urzędu Miejskiego,

•

Ośrodek Pomocy Społecznej,

•

przedszkola publiczne,

•

szkoły podstawowe,

•

Centrum Kultury ,

•

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

•

Biblioteka,
b. podmioty niepubliczne:

•

żłobki i kluby dziecięce,

•

przedszkola i szkoły niepubliczne,

•

organizacje pozarządowe działające w zakresie: profilaktyki, wspierania rodziny i
dziecka, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, edukacji,
promocji i ochrony zdrowia,

•

kościoły i związki wyznaniowe,

•

lokalne media,
c. samorządowe służby i instytucje o zasięgu powiatowym i inne:

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

•

Komenda Policji,

•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

•

Powiatowy Urząd Pracy,
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•

Prokuratura,

•

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie,

V. CELE PROGRAMU
Cel główny: stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin, przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy
Krynica-Zdrój

Cel szczegółowy: 1
Zabezpieczanie podstawowych potrzeb rodziny i dziecka
Zadania
Monitoring sytuacji
rodzin z dziećmi

Wskaźniki realizacji działań
• Liczba wywiadów środowiskowych

• Liczba rodzin i osób objętych pomocą
społeczną
• Liczba dzieci korzystających z posiłku
Objęcie pomocą
• Liczba rodzin z dziećmi korzystających
finansową i rzeczową
z pomocy żywnościowej
rodziny znajdującej się • Liczba rodzin z dziećmi korzystających
w trudnej sytuacji
z zasiłków celowych na zakup żywności
materialnej
• Liczba rodzin z dziećmi korzystających
(bezpieczeństwo
ze świadczeń rodzinnych
socjalne)
• Liczba rodzin z dziećmi korzystających
ze świadczeń Funduszu Alimentacyjnego
• Liczba dzieci objęta pomocą „ Dobry
Start”
• Liczba rodzin z dziećmi objętych
świadczeniem wychowawczym 500 plus

Realizator
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Cel szczegółowy: 2
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Zadania

Wskaźniki realizacji działań
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Udzielanie pomocy w
formie: stypendiów,
zasiłków szkolnych,
wyprawki szkolnej,
specjalnych
rządowych
programów pomocy
dzieciom i uczniom

Prowadzenie świetlic
dla dzieci i młodzieży

Integracyjne formy
nauczania, opieki i
rehabilitacji dzieci i
młodzieży z
niepełnosprawnością

Wsparcie dzieci i
młodzieży w
placówkach
oświatowych poprzez
poradnictwo
psychologiczne,
pedagogiczne

• Liczba rodzin/dzieci korzystających
ze stypendiów socjalnych
• Liczba rodzin/dzieci korzystających
z zasiłków szkolnych

•
•

Liczba świetlic szkolnych
Liczba dzieci i młodzieży
uczęszczających do świetlic
szkolnych

• Liczba oddziałów/grup integracyjnych w
przedszkolach
• Liczba szkół/przedszkoli z klasami
integracyjnymi
• Liczba dzieci niepełnosprawnych w
oddziałach/grupach/klasach

• Ilość pedagogów szkolnych oraz liczba
konsultacji

Centrum księgowoadministracyjne
Oświaty Gminy
Szkoły

Szkoły

Szkoły/Przedszkola

Poradnia
psychologicznopedagogiczna
Szkoły

Cel szczegółowy: 3
Kształtowanie i wzmacnianie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców
przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji
Zadania
Praca środowiskowa
promująca wzorce
rodziny

Wskaźniki realizacji działań

Realizator

• Liczba asystentów rodziny
• Liczba rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny
• Liczba pracowników socjalnych
• Liczba rodzin objętych pracą socjalną

Ośrodek Pomocy
Społecznej
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Wspieranie rodzin
biologicznych, których
dzieci przebywają w
pieczy zastępczej

• Liczba dzieci przebywających w pieczy
zastępczej
• Liczba dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w roku sprawozdawczym
• Liczba dzieci, które powróciły do rodzin
biologicznych
• Formy i metody wspierania rodzin
biologicznych

Zapewnienie innych
form wsparcia dla
rodzin
• Liczba rodzin objętych nadzorem
przeżywających
kuratorskim
trudności opiekuńczowychowawcze
• Liczba rodzin, które skorzystały
z poradnictwa psychologicznego,
poradnictwa prawnego, terapii, mediacji,
usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych

• Liczba udzielonych konsultacji/porad
psychologicznych/prawnych
Współpraca
podmiotów
pracujących na rzecz
rodziny(instytucje
samorządowe,
placówki oświatowe,
kościoły, związki
wyznaniowe,
fundacje,
stowarzyszenia)

•
•
•
•

•
•

Liczba instytucji współpracujących na
rzecz rodziny
Liczba posiedzeń doraźnych zespołów
interdyscyplinarnych
Liczba wglądów w sytuację rodziny
Liczba posiedzeń dot. oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej

Liczba planów pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej
Liczba informacji o rodzicach
biologicznych, których dzieci
umieszczone są w pieczy zastępczej
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Ośrodek Pomocy
Społecznej

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Sądy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Powiatowe Centrum
Pomocy rodzinie

Poradnia
psychologicznopedagogiczna
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Sądy

Powiatowe Centrum
Pomocy rodzinie
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Cel szczegółowy: 4
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży
Wskaźniki realizacji działań

Zadania
Monitorowanie
środowisk
zagrożonych
uzależnieniami i
motywowanie do
podjęcia
leczenia/terapii, ze
szczególnym
uwzględnieniem
rodzin z dziećmi

Realizowanie zadań
związanych z
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

•

Liczba rodzin z dziećmi, którym
udzielono
pomocy
z
powodu
uzależnienia

•

Liczba konsultacji
psychologicznych/terapeutycznych

•

Liczba spraw skierowanych do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

• Liczba uruchomionych procedur
Niebieskiej Karty,
w tym w rodzinach z dziećmi
• Liczba grup roboczych

• Liczba spraw skierowanych do
Prokuratury

• Liczba spraw skierowanych do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z Grup Roboczych

Zabezpieczanie
środków
finansowanych na
współfinansowanie
pobytu dziecka w
pieczy zastępczej

• Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na współfinansowanie
pobytu dziecka w pieczy zastępczej
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Realizator
Ośrodek Pomocy
społecznej

Poradnia
psychologicznopedagogiczna

Urząd Miasta

Ośrodek Pomocy
społecznej,
Policja

Policja

Urząd Miasta

Ośrodek Pomocy
Społecznej
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Organizowanie form
aktywnego spędzania
czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży,
rodzin z dziećmi

•
•
•

•

•

•

Formy spędzania czasu wolnego
przez dzieci i młodzież
Formy aktywnego spędzania czasu
wolnego przez rodziny z dziećmi
Formy/ ilość organizowanych form
wypoczynku letniego

Ilość dzieci biorących udział w
zorganizowanych formach
wypoczynku letniego
Liczba wydanych Kart Dużej
Rodziny w ramach programu
gminnego
Liczba rodzin, którym wydano
Karty Dużej Rodziny

Urząd Miasta
Biblioteka
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Centrum Kultury

Urząd Miasta

Ośrodek Pomocy
Społecznej

VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY
Spodziewanymi rezultatami realizowanego w latach 2019-2021 Gminnego Programu
Wspierania Rodziny jest:
•

stworzenie wielopłaszczyznowego, spójnego systemu wsparcia dla rodzin
z trudnościami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

•

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego.

•

zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

•

ochrona dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Realizacja Programu zwiększy skuteczność pomocy kierowanej do rodzin dysfunkcyjnych
oraz stworzy możliwości współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
Oczekiwanym rezultatem wspólnych działań będzie przeciwdziałanie przemocy i zagrożeniu
wykluczeniem społecznym.

Interdyscyplinarne podejście daje możliwość rozwoju,

zwiększenia świadomości w środowisku lokalnym, a tym samym podniesienie jakości życia
mieszkańców miasta Krynica-Zdrój.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
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VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
w Gminie Krynica-Zdrój są środki finansowe poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych
za realizację zadań określonych w ustawach:
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – budżet gminy,
- ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”- budżet
państwa oraz środki pozyskane na zadania związane z realizacją programu w formie dotacji
celowych z budżetu państwa, dotacji na realizację rządowych programów wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.

VIII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU
Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju. W ramach jego realizacji będą gromadzone
informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą dalsze potrzeby i zrekonstruują
działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na określenie i wprowadzenie
dodatkowych zmian w programie. Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych działań.
Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długo falowym, będzie
podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych
i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja Programu ma na
celu sprawdzenie, czy zostały wykonane zaplanowane działania oraz jaki jest wynik
zrealizowanych przedsięwzięć. Posłuży sprawdzeniu efektywności i skuteczności przyjętych
założeń. Ewaluacja Programu będzie odbywać się na bieżąco przez cały czas. Monitoring
będzie polegał na zbieraniu i ocenie danych pod kątem realizacji celów Programu. Pozwoli na
analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie
dotychczas ustalonych. Planowane działania będą wpisane w formie zadań do wykonania
przez poszczególne instytucje i organizacje realizujące Program.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
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Podsumowanie
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krynica-Zdrój na lata 2019-2021 zakłada
stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci.
Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej
kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzania się ze swoimi
problemami. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można
zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie
własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności.
Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację Programu powinny włączyć się aktywne
instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami, wspierają dzieci i rodziny.
Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej,
zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla
rodziny i dziecka.
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Strona 17

