
  

UCHWAŁA Nr XIII/113/20 

RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2020-2022 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 506, 1309, 1571, 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, 924, 1818) uchwala się, co 

następuje: 

§1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                     Grzegorz Żochowski 
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WSTĘP 

 

Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne 

dziecku. 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 wspierania rodziny zobowiązane są 

do podjęcia na jej rzecz określonych działań. 

Potrzeby, występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. 

Rodziny z wieloma dysfunkcjami wymagają stałego monitorowania przez asystentów rodziny, 

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

sądowych i społecznych,  które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny w 

oparciu o sprecyzowany plan działania.  

Współpraca 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. Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, 

kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej. Organizując różnorodne formy 

wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę 

podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast  zastępować rodzinę  

w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe 

funkcjonowanie. 

Rozwiązania dotyczące wpierania rodzin przeżywających trudności życiowe związane z opieką 

 i wychowaniem dzieci, a także formy sprawowania pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9  czerwca  

2011  roku  o  wpieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111). Jej celem 

jest zapewnienie dziecku stabilnego środowiska wychowawczego oraz wsparcie rodziny w powrocie do 

prawidłowego funkcjonowania.  Artykuł 176  pkt.1  tejże  ustawy  zobowiązuje  gminy  do opracowywania 

i realizacji trzyletnich programów wspierania rodziny, natomiast  art. 179 pkt 1 do składania radzie gminy, 

w terminie do dnia 31 marca każdego roku rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz przedstawiania potrzeb związanych z realizacją zadań. 

Prezentowany Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 wyznacza cele oraz kierunki 

działań, które mają za zadanie rozwinąć oraz udoskonalić kwestię wsparcia rodzin.  Program  w  swoich  

założeniach dąży do dostarczenia narzędzi dla prawidłowego funkcjonowania rodzin, udzielenia wsparcia 

oraz pomocy rodzinie znajdującej się w kryzysie, a także wspierania  kadr  pracujących  w  tym obszarze 

na terenie gminy. 



  

I. DIAGNOZA  SYTUACJI  RODZIN  W  GMINIE SZEPIETOWO 

 

Gmina według danych  Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31grudnia  2018 r.  liczyła 6 958 

mieszkańców, w samym mieście 2 171,  zaś w sołectwach 4 787 osób. 

Na przestrzeni lat 2015- 2018 zarejestrowano spadek liczby mieszkańców o  394 osoby. 

Średni wiek mieszkańców wynosi 42 lata i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

4159 osób, czyli 60% mieszkańców Szepietowa jest w wieku produkcyjnym,  

1272 dzieci, czyli 18% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym,  

a 1527 osób, czyli 22% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. W roku 2017 stanowili oni 

19,8%, co oznacza szybki wzrost populacji, w tej grupie.  

Mieszkańcy gminy zawarli w 2018 roku 43  małżeństw. 

Szepietowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący w roku 2018 - 16. W 2018 urodziło się 69 

dzieci, zmarło 85 osób. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych jest 

znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki 

demograficznej dla całego kraju.  

W 2018 roku 49,9%  zgonów w Szepietowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, 

przyczyną 20,2% zgonów w Szepietowie były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było 

chorobami układu oddechowego.  

W 2018 roku zarejestrowano 75 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 116 wymeldowań,  

w wyniku czego saldo migracji wynosi dla Szepietowa - 41. 

Jest to zjawisko zbieżne z trendami występującymi na terenie całego województwa, gdzie liczba 

ludności wiejskiej systematycznie maleje, a saldo migracji jest ujemne. 

Prognozuje się nadal spadek liczby ludności. 

Tabela 1. Stan ludności gminy Szepietowo ( Dane GUS) 

Wyszczególnienie rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 

liczba ludności ogółem 7 352 7 075 7 028 6 958 

w tym na wsi: 4 886 4 846 4 819 4 787 

kobiety 3 646 3 448 3 436 3 399 

mężczyźni 3 706 3 627 3 592 3 559 

 

 



  

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

Gmina prowadzi wiele inicjatyw na rzecz wspierania rodziny, między innymi poprzez realizację działań 

podejmowanych przez instytucje i organizacje:  

 Szkoły Podstawowe w Szepietowie, w Dąbrówce Kościelnej i Wojnach-Krupach, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie (GOK), 

 Bibliotekę Publiczną w Szepietowie, 

 Młodzieżową Orkiestrę Dętą GOK w Szepietowie, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie (MGOPS),  

 Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie (GKRPA) oraz Punkt 

Konsultacyjny dla osób uzależnionych i rodzin oraz stosujących przemoc i ofiar przemocy, 

 Lokalny Zespół Interdyscyplinarny (LZI),  

 Ośrodek Zdrowia w Szepietowie, 

 Urząd Miejski w Szepietowie ( w tym interesantów przyjmują : radca prawny, psycholog )  

 Parafie z terenu gminy,  

 Uczniowski Klub Sportowy „START” w Szepietowie, 

 Uczniowski Klub Sportowy „REKORD” w Szepietowie, 

 Klub Sportowy „MINOTAUR” w Szepietowie, 

 organizacje pozarządowe, w tym OSP. 

Ilość mieszkań komunalnych w zasobie gminy, jak też liczba osób oczekujących na mieszkanie  w 

roku 2018 spadła w porównaniu z latami ubiegłymi z 5 miejsc do 2. Liczba eksmisji bez wskazania 

lokalu socjalnego z 2 osób oczekujących do  1 osoby oczekującej. W Gminie Szepietowo brak jest 

mieszkań socjalnych oraz żłobków, funkcjonują 4 przedszkola, w tym 3 oddziały przedszkolne przy 

szkołach  z 241 miejscami, 3 świetlice przyszkolne obejmujące wsparciem 105 dzieci, 1 klub seniora. 

Gmina prowadzi  Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi  

( zadanie zostało powierzone od 01 kwietnia 2016 r. Stowarzyszeniu Pomocy Szansa). 

Rodziny korzystają też z usług w powiecie: 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), w tym punktu pomocy ofiarom przestępstw, 

 Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Prokuratury Rejonowej, 

 Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, 

 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem, 

 Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, 

 Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem/Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem (PUP).  



  

 CHARAKTERYSTYKA  RODZIN  KORZYSTAJĄCYCH  Z  POMOCY 

I  WSPARCIA  

Z danych MGOPS w Szepietowie  o korzystających z pomocy i wsparcia wynika, że liczba rodzin 

na przestrzeni ostatnich 3 lat zmienia się, ale z tendencją spadkową: 

W 2016 r. z pomocy korzystało w gminie 174 rodziny, w  2017 r.  –  142 rodziny, w  roku 2018 - 146 

rodzin. Spośród tych rodzin aż 104 w 2018 r.  korzystało z pomocy finansowej. 

Głównymi powodami udzielenia pomocy i wsparcia w 2018 roku były: 

Długotrwała lub ciężka choroba –59 rodzin - wzrost  w stosunku do roku 2017, gdzie było 53 rodziny, 

Ubóstwo – 59 rodzin, spadek w stosunku do roku 2017, gdzie z tego tytułu korzystało z pomocy 63 rodziny, 

Niepełnosprawność – wzrost do 44 rodzin z 40 rodzin korzystających w roku 2017 

Bezrobocie – 42 rodziny, spadek z liczby 50 rodzin w roku 2017 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i potrzeba ochrony macierzyństwa to 23 rodzin, 

spadek. 

Analizując wielkość wskaźników na przestrzeni trzech ostatnich lat zauważa się spadek w 

grupach: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych natomiast 

wzrost w grupach: długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.  

Uwzględniając typologię rodzin korzystających z  pomocy społecznej w 2018 r., zauważa się, iż rodziny  

z  dziećmi  stanowiły  30% (38% w 2016 r.)  ogółu  świadczeniobiorców,  wśród  których 14,4% (28% w 

2016 r.) stanowiły rodziny niepełne. 

Tabela nr 2. Rodziny objęte wsparciem  finansowym w 2018 r.  

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin 

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 146 

2. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 437 

3. Liczba rodzin-dzieci korzystających ze stypendium szkolnego 64 

4. Liczba rodzin korzystających z dożywiania dzieci 97 

5 Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego 26 

6. Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 13 

7. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 500+ 571 

8. Liczba rodzin korzystających świadczenia Dobry Start 300+ 604 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie 

 

 



  

Oprócz finansowego wsparcia dla rodzin w kryzysach, mogą one również korzystać z usług 

niefinansowych, z poradnictwa w postaci pracy socjalnej pracowników MGOPS, punktu 

konsultacyjnego przy Urzędzie Miejskim, poradnictwa specjalistycznego w PCPR Wysokie 

Mazowieckie lub Stowarzyszeniach pomocowych, a w przypadku bezradności w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych również pomocy asystenta rodziny. 

Tabela nr 3. Liczba rodzin, którym na przestrzeni lat udzielono wsparcia asystenta rodziny  

 

Rok Liczba rodzin 

2013 7 

2014 9 

2015 11 

2016 8 

2017 13 

2018 17 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie 

Tabela wyraźnie wskazuje wzrost rodzin, które pomimo posiadanych (większych czy też mniejszych) 

środków finansowych nie radzą sobie w życiu codziennym i nie wypełniają obowiązków opiekuńczo – 

wychowawczych w stosunku do dzieci – a tym samym wymagają wsparcia asystenta rodziny. 

W przypadku braku współpracy z asystentem lub głębokiego kryzys w rodzinie Sąd może umieścić  dziecko w 

pieczy zastępczej - instytucjonalnej ( placówka opiekuńczo-wychowawcza) lub rodzinnej ( rodzina zastępcza). 

Wówczas gmina jest zobowiązana do współfinansowania pobytu dzieci oraz podejmowania bardziej 

intensywnych działań, związanych z powrotem dzieci do rodziny biologicznej.  

W roku 2018 w pieczy zastępczej przebywało 7 dzieci z gminy, w tym 5 w rodzinie zastępczej i 2  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W roku 2017 gmina Szepietowo poniosła koszty – 68 722 zł na ten cel, zaś w 2018 już 72 694 zł.  

W przypadku długiego pobytu w pieczy kwoty te wzrastają. Gmina ponosi 10 % wydatków w pierwszym roku 

pobytu dziecka, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim.  

Zatem konieczne jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, w celu poprawy funkcjonowania rodzin oraz zmniejszania zjawiska dezintegracji rodziny w 

postaci wychowywania dziecka poza rodziną naturalną. 



  

 

II. ZAŁOŻENIA  PROGRAMU 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej określa działania, jakie powinny podjąć 

samorządy względem rodzin.  Za organizację systemu pomocy dziecku i rodzinie odpowiedzialni są 

przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu.  

Podział kompetencji w zakresie organizacji wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej jest 

następujący: 

Zadania na poziomie gminy określone ustawą to przede wszystkim: 

 asystentura rodziny, 

 działania placówek wsparcia dziennego, 

 rodziny wspierające, 

 pomoc instytucji lokalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GMINA 
 PRACA Z RODZINĄ 

 POMOC W OPIECE I WYCHOWANIU DZIECKA 

 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 

 INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA 

 USAMODZIELNIENIE MŁODZIEŻY 

POWIAT 

SAMORZĄD 

WOJEWÓDZKI 

 ADOPCJE REGIONALNE 

 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNE 

 INTERWENCYJNE OŚRODKI PREADOPCYJNE 



  

II. 1 CELE  PROGRAMU  WSPIERANIA  RODZINY 

 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU TO 

TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZIN Z DZIEĆMI  

W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE : 

1. WZMACNIANIE  ROLI  I  FUNKCJI  RODZINY  W  SPOŁECZNOŚCI  

2. WSPARCIE RODZIN Z TRUDNOŚCIAMI W ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB ORAZ 

WZMOCNIENIE  ZASOBÓW  TKWIĄCYCH  W  RODZINACH 

3. PODEJMOWANIE  DZIAŁAŃ NA RZECZ POWROTU  DZIECKA DO RODZINY 

NATURALNEJ 

4. ROZWÓJ  MIEJSC POMOCY ORAZ  PROFESJONALIZACJA  UMIEJĘTNOŚCI  KADR 

POMOCY  I  WSPARCIA  RODZINY.  



  

II.2 HARMONOGRAM  PROGRAMU na  lata  2020-2022 

 

CEL 1. WZMACNIENIE  ROLI  I  FUNKCJI  RODZINY  W  SPOŁECZNOSCI  

 

ZADANIA 

 

REALIZATORZY/PARTNERZY 

Wspieranie i upowszechnianie  nowych form i metod pracy 

z dzieckiem i rodziną: upowszechnianie idei wychowania bez 

przemocy, rodzicielstwo, bliskość 

MGOPS, Placówki Oświatowe, 

PCPR, Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne,  

organizacje pozarządowe 

Świadczenie pomocy i usług rodzinom w odpowiedzi na ich potrzeby: 

zapewnienie dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia –posiłków. 

MGOPS, szkoły 

Świadczenie pomocy i usług rodzinom w odpowiedzi na ich potrzeby, 

udzielanie dzieciom i młodzieży wsparcia w postaci stypendiów i 

zasiłków. 

MGOPS, Urząd Miejski w 

Szepietowie, Placówki Oświatowe 

Współorganizowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży. 

MGOPS, GKRPA, organizacje 

pozarządowe 

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie 

pomocy i usług na rzecz rodzin, w tym pomocy żywnościowej. 

MGOPS, organizacje 

pozarządowe, CARITAS 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 

zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, koła, prowadzenie świetlic przy 

szkołach, bibliotece i innych miejscach. 

Placówki Oświatowe, 

świetlice, biblioteka, GOK  

 

Organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców. 

Placówki Oświatowe, PCPR, 

Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne,  

organizacje pozarządowe 

Prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny poprzez 

udział w kampaniach, seminariach i konferencjach promujących 

wartość rodziny, propagowanie idei wolontariatu, udział w programach 

profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci 

i młodzieży, zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie oraz na stronie 

internetowej, udostępnianie ulotek, plakatów o wspieraniu rodzin. 

 

Urząd Miejski w Szepietowie, 

MGOPS, Placówki Oświatowe, 

PCPR, Poradnie  

Psychologiczno-Pedagogiczne,  

organizacje pozarządowe 

 

 

 

 



  

Cel 2.  WSPARCIE RODZIN  Z  TRUDNOŚCIAMI  W  ZASPOKAJANIU  ICH  POTRZEB 

ORAZ  WZMOCNIENIE  ZASOBÓW  TKWIĄCYCH   W  RODZINACH 

ZADANIA REALIZATORZY/PARTNERZY 

Stała diagnoza deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

wydolności opiekuńczo - wychowawczej, zaniedbań względem 

dzieci oraz ocena sytuacji dziecka w rodzinie. 

MGOPS, LZI 

Placówki Oświatowe  

 

Zapewnienie rodzinom z problemem bezradności lub umieszczonych 

w pieczy usług asystenta rodziny. 

MGOPS 

Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy instytucjonalnej i 

zastępczej. 

Urząd Miejski w Szepietowie,  

MGOPS 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestępczości i 

uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 

- realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży, 

rodzin. 

MGOPS,  Policja,   

Placówki Oświatowe, 

GOK, GKRPA 

Współpraca z podmiotami gminnymi, ponadgminnymi w zakresie 

wspierania rodziny - spotkania, projekty wspólne, przekazywanie 

informacji o  programach instytucji. 

PCPR, SĄD, PUP, Placówki 

Oświatowe  

Realizacja poradnictwa na rzecz rodzin: prawnego, socjalnego i 

terapeutycznego;  prowadzenie punktu konsultacyjnego na rzecz 

rodzin i osób, kierowanie do projektów i programów celowych 

prowadzenie dyżurów dzielnicowego, LZI  i radcy prawnego. 

Urząd Miejski w Szepietowie, 

MGOPS, GKRPA, PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne, 

organizacje pozarządowe 

 

CEL 3:  PODEJMOWANIE  DZIAŁAŃ  NA  RZECZ  POWROTU  DZIECKA  DO  RODZINY 

NATURALNEJ 

ZADANIA REALIZATORZY/PARTNERZY 

Utrzymanie osobistych kontaktów dzieci z rodzicami, z wyjątkiem 

przypadków, w których Sąd zakazał takich kontaktów. 

MGOPS- asystent rodziny, SĄD, 

Kurator Społeczny, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

Opracowanie we współpracy z rodziną biologiczną planu pracy, który 

jest zbieżny z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej. 

MGOPS - asystent rodziny, 

rodzina biologiczna, rodzina 

wspierająca, PCPR, Kurator 

Udział w realizacji programu powiatowego dla rodziców 

biologicznych, posiadających dzieci w pieczy lub zagrożonych ich 

odebraniem: „Odzyskać Dziecko”. 

PCPR, Fundacja Dialog,  

MGOPS 



  

 

4. ROZWÓJ  MIEJSC  POMOCY ORAZ  PROFESJONALIZACJA  UMIEJĘTNOŚCI 

KADR  POMOCY  I  WSPARCIA  RODZINY.  

ZADANIA REALIZATORZY/PARTNERZY 

Szkolenia kadr pomocy społecznej i innych służb w obszarze 

wspierania rodziny, pracy z dzieckiem. 

ROPS, MRPiPS, PCPR, MGOPS, 

Urząd Miejski w Szepietowie 

Współpraca z LGD i innymi instytucjami na rzecz tworzenia miejsc 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.  

PCPR, MGOPS, Urząd Miejski w 

Szepietowie, Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne, 

organizacje pozarządowe, parafie 

Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz dzieci i rodziny poprzez: współpracę szkół, 

policji, służby zdrowia, sądu, kuratorów, MGOPS, GKRPA, 

Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacji pozarządowych oraz 

innych instytucji, współpraca z PCPR w zakresie pieczy zastępczej. 

PCPR, MGOPS, Urząd Miejski w 

Szepietowie, Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne, 

organizacje pozarządowe, parafie 

 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny została zaplanowana na lata 2020-2022, jest 

dokumentem otwartym, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji i uzupełnieniu. 

W wyniku przeprowadzonych zadań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

 poprawa funkcjonowania rodzin, 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu 

sytuacji kryzysowych, 

 poprawa sytuacji dzieci w rodzinach z kryzysem, 

 przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. 

Źródła finansowania Programu: 

 środki własne gminy zaplanowane na dany rok budżetowy, 

 środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 środki zewnętrzne, z EFS, z budżetu państwa, samorządu województwa. 

 

 

 

 

 



  

III. MONITORING  I  EWALUACJA 

Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Programu służy sprawdzeniu, czy zostały 

zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć. Ewaluacja ma na 

celu uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty, czy pozwoliły i w jakim stopniu na realizację 

Programu. Informacje te będą zamieszczane co roku do 31 marca w Sprawozdaniu z działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na potrzeby ewaluacji i monitoringu przyjęte zostaną wskaźniki: 

 Liczba dzieci wyjeżdżających na kolonie z programem profilaktycznym 

 Liczba rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi 

 Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny 

 Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzać będzie również sprawozdania 

finansowo-rzeczowe z zakresu wspierania rodziny i przekazywać je wojewodzie w wersji elektronicznej, z 

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

i systemie pieczy zastępczej. 


