
UCHWAŁA NR XIV/110/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2020 poz. 713) oraz art. 176 pkt. 1 i art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821) 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023  stanowiący załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 

Id: 5172848B-EACC-41D7-B82F-75B332C0C69D. uchwalony Strona 1



GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
NA LATA 2021-2023

I. WSTĘP

Gminny Program Wspierania rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Bytom Odrzański został
utworzony w oparciu o art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 stanowi samodzielny program
służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego jak również naturalnym
środowiskiem rozwoju człowieka, na której opiera się całe społeczeństwo. Rodzina kreuje normy,
które pozwalają budować prawidłowe relacje społeczne. Rodzina funkcjonująca prawidłowo daje
poczucie bezpieczeństwa jej członkom, wzmacnia ich rozwój osobisty i jako pierwsze i
fundamentalne środowisko wychowawcze bezpośrednio oddziałuje na osobowość dziecka,
przekazując mu swój system norm, wartości, tradycje, a co za tym idzie ukierunkowuje na całe
życie.

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których
najniebezpieczniejsze są zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie może uczynić daną rodzinę
dysfunkcyjną, przez co nie będzie potrafiła sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i innych
członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i sytuacji kryzysowych.
W przypadku dezorganizacji rodziny nie spełnia ona swoich podstawowych zadań, rolę
wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się
coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Uzależnienia, przemoc, niezaradność i brak umiejętności wychowawczych, zdarzenia losowe
wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna to główne problemy dezorganizujące
życie rodzin, które mają charakter złożony, wymagający interdyscyplinarnych rozwiązań.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny państwo ma obowiązek
zapewnić dziecku specjalną ochronę i pomoc w przezwyciężaniu zaistniałej sytuacji.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bytom Odrzański na lata 2021-2023 jest
kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego w latach 2018-2020.
Program ten wskazuje działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze jak również działania profilaktyczne i prorodzinne, których celem jest
zapobieganie marginalizacji oraz społecznemu wykluczeniu.
Ideą w tworzeniu niniejszego programu jest przekonanie o niezastąpionej roli opiekuńczej
i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka, którą należy promować i wzmacniać, zwłaszcza
wobec wyzwań współczesnego świata. Jeżeli w rodzinach pojawiające się problemy przewyższają
możliwość ich rozwiązania we własnym zakresie, przy wykorzystaniu własnych środków oraz
zasobów, pojawia się konieczność wsparcia z zewnątrz. Należy wtedy dołożyć wszelkich starań, by
takie rodziny uzyskały profesjonalną pomoc tak, aby w przyszłości same mogły funkcjonować bez
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konieczności wsparcia różnych instytucji.

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1329 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 218).
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze

zm.).
7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze

zm.).
8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
9. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Bytom Odrzański

na lata 2018-2025.

III. DIAGNOZA

W Gminie Bytom Odrzański w 2019 roku liczba mieszkańców wyniosła ogółem 5390
(w tym mieszkańcy w wieku 0-18 lat - 1092).

W 2019 r. z różnych form świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytomiu
Odrzańskim skorzystało łącznie 160 środowisk tj. 352 osoby w rodzinach. Osoby korzystające
z pomocy OPS stanowią ok 6,50 % ludności gminy.

Z danych statystycznych tut. Ośrodka wynika, że liczba rodzin, którym udzielono pomocy
utrzymuje się na podobnym poziomie.

Tabela nr 1 Liczba rodzin objętych pomocą
2017 2018 2019

Liczba rodzin 161 145 160

Liczba osób w rodzinach 394 361 376

Liczba rodzin z dziećmi 48 43 41

Liczba osób w rodzinach
(rodziny z dziećmi)

227 215 190
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Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej

Z analizy sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż dominującymi problemami
rodzin nadal jest: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność,
alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego. Warto podkreślić, iż ubóstwo jest jednym z priorytetów, mimo to standard i poziom
życia zdecydowanie się podniósł co zauważa się spadkiem liczby rodzin korzystających ze
wsparcia tutejszego Ośrodka. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do
dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej nie wlicza się m. in.
świadczenia wychowawczego oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, które
mogą wynosić łącznie ok 650,00 zł miesięcznie na jedno dziecko. Z przedstawionych danych
wynika, że zmniejsza się liczba rodzin z dziećmi, które korzystają z pomocy tut. Ośrodka.

Tabela nr 2 Najczęstsze powody przyznawania pomocy
Powody
przyznania
pomocy

2017 2018 2019
Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinie

Ubóstwo 101 253 84 212 71 164
Bezrobocie 62 185 47 155 40 126
Ochrona
macierzyństwa 27 146 21 118 15 89

Niepełnosprawno
ść 53 107 57 111 48 99

Długotrwała
choroba 47 80 48 85 56 106

Bezradność w
sprawach
opiekuńczo -
wychowawczych

12 56 11 54 3 15

Alkoholizm 37 60 39 54 39 67
Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej

Ważnym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz wyrównywania szans
rozwojowych jest edukacja przedszkolna i szkolna.
Edukacja szkolna w gminie realizowana jest w Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej im. Józefa
Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.
Tabela nr 3 Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim
Lata 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Liczba dzieci 175 173 170

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela nr 4 Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim
Lata 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Razem 574 572 492

Grupa „0” 15 16 0
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Szkoła
podstawowa

449 499 492

Gimnazjum 110 57 -------

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Dzieci objęte wychowaniem i edukacją od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej
z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego ustawą
o pomocy społecznej, mają możliwość korzystania z ciepłych posiłków w ramach programu
rządowego,Posiłek w szkole i w domu” (do dnia 31.12.2018 r. program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”). W roku 2019 programem objęto 71 osób w tym dzieci 45.

Na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych działania podejmuje asystent rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia jednego asystenta
rodziny na ½ etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent
rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności
i wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Na uwagę zasługuje fakt, że wspieranie
rodziny jest prowadzone za jej zgodą, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia
zewnętrznego.

Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej
integralności. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań
mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym,
opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny wspólnie z członkami
rodziny opracowuje plan pracy, który jest następnie realizowany. Z planem pracy zapoznaje się
także pracownik socjalny. Na uwagę zasługuje fakt, że do pracy z asystentem rodziny w głównej
mierze kierowane są te rodziny, u których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy
zastępczej. Są to rodziny które borykają się z wieloma problemami, a ich trudna sytuacja jest
wynikiem kilkuletnich a nawet kilkunastoletnich zaniedbań czy też zaniechań. Asystenci rodziny
prowadzą pedagogizację rodziców, dotyczącą prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi,
sposobów komunikowania się, metod wychowawczych, jak i również prowadzą poradnictwo
i trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych oraz
doradztwo zawodowe.
Na uwagę zasługuje fakt, że praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną.

Z danych statystycznych Ośrodka wynika, iż na przełomie 3 lat zmniejszyła się liczba
rodzin u których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

IV. ADRESACI PROGRAMU

Adresatami Gminnego Programu Wspierania Rodziny są przede wszystkim rodziny
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w szczególności
zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, a także rodziny w których dzieci
umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

Wszystkie dzieci wymagają ochrony praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia
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harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają dzieci
i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane w głównej
mierze niezaradnością życiową związaną z problemami opiekuńczo– wychowawczymi oraz
uzależnieniami. Problemy te przyczyniają się do powstania znacznych strat rozwojowych dzieci
żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb
rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń szkolnych, izolacji społecznej
oraz wchodzenie w konflikt z prawem.

V. ANALIZA SWOT

Opracowana diagnoza, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez osoby działające
w obszarze wsparcia rodziny umożliwiły sporządzenie analizy SWOT, która określa mocne i słabe
strony, a także szanse i zagrożenia systemu wsparcia rodziny w Gminie Bytom Odrzański.

Mocne strony Słabe strony
- kwalifikacje, wiedza i doświadczenie
pracowników socjalnych,

- dobre rozpoznanie środowiska przez
pracowników pomocy społecznej,
pracowników oświaty,
- wspieranie rodzin w codziennym
funkcjonowaniu przez współpracę z
asystentem rodziny,
- współdziałanie instytucji pracujących na
rzecz dziecka i rodziny (OPS, PCPR, Policja,
Sąd, organizacje pozarządowe, placówki
oświatowe)
- poparcie działań i współpraca z
samorządem gminnym,
- Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Działalność profilaktyczna i edukacyjna
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- rozwinięta infrastruktura sportowa

- brak motywacji osób zagrożonych
wykluczeniem do podejmowania działań
mających na celu poprawę ich sytuacji życiowej
- brak rodzin wspierających,
- mała świadomość i gotowość społeczna w
zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- utrudniony dostęp do poradnictwa
specjalistycznego(psycholog, psychiatra, terapie
rodzinne),
- wyuczona bezradność i uzależnienie od
instytucjonalnej oraz brak współpracy ze strony
rodzin w zakresie rozwiązywania problemów,
- brak pozytywnych wzorców w rodzinach
dysfunkcyjnych, odrzucanie autorytetów

Szanse Zagrożenia
- wzrost świadomości jaką wartość niesie za
sobą rodzina
- wzrost znaczenia organizacji
pozarządowych działających na rzecz dzieci i
młodzieży
- Realizacja rządowych programów na rzecz
wspierania rodziny
- możliwość pozyskania środków
finansowych zewnętrznych
- ciągłe doskonalenie i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych przez kadrę
pomocy społecznej

- Niestabilność prawa dotyczącego polityki
społecznej, trudności w interpretacji przepisów
-postrzeganie Ośrodka Pomocy Społecznej jako
instytucji udzielającej jedynie wsparcia
finansowego
-zanik więzi i tradycji rodzinnych,
- wzrost patologicznych zachowań wśród dzieci i
młodzieży, narastająca przemoc,
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VI. CELE PROGRAMU

Cel główny:
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania

Cele szczegółowe:
1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin z dziećmi
2) Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz minimalizowanie ich
skutków
3) Podejmowanie działań prowadzących do odbudowania więzi rodzinnych oraz powrotu
dzieci do rodzin biologicznych

Nazwa zadania Czas
realizacji

Podmiot
realizujący

Wskaźnik
realizacji

Źródło
finansowania

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin z dziećmi
Udzielanie pomocy
finansowej i rzeczowej
rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji
materialnej

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
Urząd Miejski w
Bytomiu
Odrzańskim

Liczba rodzin z
dziećmi objętych
pomocą

Środki własne,

Dożywianie dzieci 2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
organizacje
pozarządowe
kościoły, związki
wyznaniowe

Liczba dzieci
korzystających z
posiłku

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Zabezpieczenie
środków finansowych
na współfinansowanie
pobytu dziecka w
rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu
dziecka, placówce
opiekuńczo-
terapeutycznej lub
interwencyjnym
ośrodku
preadopcyjnym

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
Urząd Miejski

Liczba dzieci
umieszczonych
w pieczy
zastępczej

Środki własne

Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób długotrwale
bezrobotnych,
zagrożonych

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
Urząd Miejski
Powiatowy Urząd
Pracy

Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych

Środki własne
Środki
zewnętrzne
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wykluczeniem
społecznym
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz minimalizowanie
ich skutków
Wspieranie idei
wolontariatu oraz
innych form
aktywności społecznej
sprzyjających
uwrażliwieniu dzieci i
młodzieży na potrzeby
innych ludzi

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
Placówki oświatowe
Caritas
organizacje
pozarządowe

Liczba
wolontariuszy
Liczba spotkań

Środki własne
Środki
zewnętrzne

Tworzenie warunków
do działania rodzin
wspierających oraz
organizowanie szkoleń
dla rodzin
wspierających

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rodziny
wspierające

Liczba szkoleń Środki własne
środki
zewnętrzne

Monitorowanie sytuacji
zdrowotnej dzieci z
rodzin zagrożonych
kryzysem

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba rodzin z
dziećmi objętych
pomocą

Motywowanie
członków rodzin do
podejmowania działań

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba rodzin z
dziećmi objętych
pomocą

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Współpraca
z podmiotami,
instytucjami
działającymi
w środowisku
lokalnym,
w szczególności ze
szkołami, policją,
placówkami służby
zdrowia, sądami,
PCPR, w celu
poprawy sytuacji
rodzinnej pod
względem
zdrowotnym,
materialnym i
społecznym;

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba i rodzaj
działań
Liczba osób
objętych
wsparciem

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Podejmowanie działań prowadzących do odbudowania więzi rodzinnych oraz powrotu
dzieci do rodzin biologicznych
Współpraca z
podmiotami

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba i rodzaj
działań

Środki własne,
Środki
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działającymi na rzecz
rodzin spoza terenu
gminy w zakresie
kreowania i
upowszechniania
pozytywnych wzorców
funkcjonowania
rodziny

Kuratorzy Sądowi i
Społeczni,
PCPR w Nowej Soli
Sąd Rejonowy
(Wydział Rodzinny
i Nieletnich)

zewnętrzne

Zapewnienie rodzinom
z problemem
bezradności w
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych
pomocy asystenta
rodziny

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
Sąd Rejonowy
(Wydział Rodzinny
i Nieletnich)

Liczba rodzin
współpracującyc
h z asystentem

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Zapewnienie rodzinom
wsparcia w formie
poradnictwa
specjalistycznego
oraz organizowanie
i informowanie
o miejscach pomocy

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej
Urząd Miejski
PCPR Nowa Sól

Liczba rodzin
korzystających
z poradnictwa

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Organizowanie czasu
wolnego dzieci i
młodzieży w tym
współorganizowanie
wypoczynku letniego

2021-2023 Placówki
Oświatowe
Biblioteka
Publiczna

Liczba dzieci
korzystających
Liczba zajęć

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Dążenie do reintegracji
rodzin poprzez pomoc
rodzinie, z której dzieci
zostały umieszczone w
pieczy zastępczej

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba rodzin
współpracującyc
h z asystentem

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Finansowanie kosztów
związanych z
udzieleniem pomocy
ponoszonych przez
rodziny wspierające

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba rodzin
wspierających

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Tworzenie możliwości
podnoszenia
kwalifikacji oraz
finansowanie
podnoszenia
kwalifikacji przez
asystentów rodziny

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba szkoleń Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Praca z rodziną, w tym
monitorowanie jej
funkcjonowania po

2021-2023 Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba rodzin
współpracującyc
h z asystentem

Środki własne,
Środki
zewnętrzne
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reintegracji

VII. REALIZATORZY PROGRAMU

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim we współpracy
z podmiotami i organizacjami pełniącymi funkcję wspierająca rodziny w tym:

1. Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim,
2. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Placówki Oświatowe,
5. Placówka Służby Zdrowia,
6. Komenda Powiatowa Policji – Dzielnicowi,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli,
9. Kuratorzy Społeczni i Sądowi
10. Sąd Rejonowy w Nowej Soli
11. Powiatowy Urząd Pracy w nowej Soli,
12. Parafia Bytom Odrzański

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Źródłem finansowania działań zawartych w Programie Wspierania Rodziny w Gminie
Bytom Odrzański na lata 2021-2023 będą środki finansowe w ramach środków budżetu Gminy
Bytom Odrzański, dotacji celowych oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

IX. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Program będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.
Monitoring będzie polegał na gromadzeniu i analizie danych z procesu realizacji Programu
pozyskanych od podmiotów realizujących poszczególne zadania., które pozwolą na ocenę
postępów, wskażą dalsze potrzeby oraz pozwolą na określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian
w programie.

Gminny Program Wspierania Rodziny ma charakter otwarty i elastyczny, co oznacza, że
możliwe jest jego korygowanie gdy pojawią się nowe możliwości, zmiany kierunków działań bądź
zidentyfikowane zostaną nowe potrzeby.
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821).

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma
zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m.
in. opracowuje 3 letnie programy wspierania rodziny.

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego
funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów

opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji
zajmujących się rodziną.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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