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WPROWADZENIE 

 

Rodzina w warunkach każdego społeczeństwa stanowi podstawową i wszechstronną 

formę życia społecznego, zaspokajająca podstawowe potrzeby ludzkie. Urodzenie się 

w określonej rodzinie wyznacza nie tylko punkt startu w zakresie dalszej życiowej drogi, lecz 

do pewnego stopnia określa także szansę realizacji przyszłych celów życiowych. W strukturze 

społeczeństwa uznaje się rodzinę jako podstawową komórkę w sensie biologicznym, 

społecznym, ekonomicznym i wychowawczym. Stanowi ona pierwotną i zarazem podstawową 

formę organizacji społeczeństwa, jest również prymarną instytucję wychowawczą.1 

Zadaniem gminy jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących samodzielnie rozwiązać swoich 

sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na 

problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny. Wśród czynników, które składają 

się na dezintegrację rodziny, wymienić należy m.in.: niski poziom kulturalny, intelektualny 

oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej 

i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków 

opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm i inne.  

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny 

w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról 

społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne 

i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie 

odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm 

związanych z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą 

rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości.  

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą 

najbardziej optymalną i skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną, w przypadku gdy 

zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy 

powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są 

zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy 

związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

                                                 
1 Kwartalnik Naukowy ISSN 2082-7067 2 (6)2001, art. O. Pokrzywicka, Uniwersytet Kard. S.Wyszyńskiego w 

W-wie str.3 
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 adresowany jest do rodzin 

z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji, 

poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci. 

Niniejszy Program jest propozycją zintegrowanych kierunków działań realizowanych 

w zakresie opieki nad dziećmi i rodziną na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Program 

powstał w oparciu o diagnozę problemów rodzin z terenu gminy Nowa Sarzyna, 

przeżywających trudności opiekuńcze i wychowawcze. Diagnoza opracowana była m.in. na 

podstawie danych statystycznych pochodzących ze źródeł: sprawozdań rocznych MGOPS 

(system POMOST sprawozdania roczne MRPiPS), sprawozdań MGOPS dot. skali przemocy 

w rodzinie dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, danych dotyczących liczby ludności 

w 2015r. z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, danych z BIP Powiatowego Urzędu Pracy 

w Leżajsku.  

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, stanowi rozwinięcie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Nowa Sarzyna na lata 2009-2015 przyjęty 

uchwałą nr XXXIX/252/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w zakresie opieki nad 

dzieckiem i rodziną. 

 

ROZDZIAŁ I 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ W RAMACH GMINNEGO 

PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

 

 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. Nr 78, poz.483) 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 575) 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. 

zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. 

poz. 1390). 

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

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.). 
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6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016r.poz. 224 z późn. 

zm.). 

7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). 

 

ROZDZIAŁ II 

 

WSPARCIE RODZINY NA POZIOMIE GMINY 
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonała podziału zadań 

i kompetencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 

rządowej. Poniższa tabela wskazuje ten podział: 

 

Tab. 1. Podział zadań i kompetencji w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej 

GMINA POWIAT SAMORZĄD 

WOJEWÓDZTWA 

Profilaktyka – wspieranie 

rodziny 

o Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna 

o Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków 

pieczy 

o Adopcja 

o Asystent rodziny 

o Placówka wsparcia 

dziennego 

o Rodziny wspierające 

o Inne podmioty 

działające na rzecz 

rodziny 

o Rodziny zastępcze i 

rodzinne domy 

dziecka 

o Placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze 

o Usamodzielnienie 

o Organizator 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

(koordynator) 

o Rodziny pomocowe 

o Ośrodek adopcyjny 

o Regionalna placówka 

opiekuńczo-

terapeutyczna 

o Interwencyjny 

ośrodek 

preadopcyjny 

 

Gmina jest pierwszym i najważniejszym elementem tego systemu. Jej działania 

nakierowane są na udzielenie rodzinie wszechstronnej pomocy, tak, aby mogła ona poradzić 

sobie z doznawanymi trudnościami i by w efekcie nie doszło do interwencji w postaci 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Działania pomocowe na poziomie gminy mają być 

również prowadzone w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną i zmierzają one 

wówczas do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców dziecka, by możliwy 

był jak najszybszy powrót dziecka pod ich opiekę. Działania te ustawodawca nazywa 

„wspieraniem rodziny” i mogą one mieć charakter działań profilaktycznych lub zmierzających 

do reintegracji rodziny. 
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Jednym z nowatorskich działań w systemie wsparcia rodziny jest możliwość 

zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny rozszerza dotychczas 

stosowane metody pracy socjalnej o nowe, w założeniu bardziej skuteczne sposoby 

rozwiązywania złożonych problemów rodzin niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo 

poprzez intensywną, wielokierunkową i długofalową pracę z rodziną przeżywającą trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Działania asystenta mają wspomagać 

rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj, rodziców, dzieci, czemu służy 

indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. Należy jednoznacznie podkreślić, że 

asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu 

określonych działań i obowiązków, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz 

ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty.  

Działania podejmowane w ramach nowego systemu mają zapewnić rodzinie taką 

pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub 

zapewniony został szybki powrót do rodziny dziecku, które z uwagi na jego dobro, okresowo 

musiało zostać umieszczone poza rodziną. 

Nową formą pomocy rodzinie są rodziny wspierające. Zadaniem tych rodzin jest pomoc 

w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego czy kształtowaniu 

i wypełnianiu podstawowych ról społecznych, przy współpracy z asystentem rodziny. Rodzina 

wspierająca nie ma wyręczać, lecz aktywnie pomagać w przezwyciężeniu kryzysu w rodzinie 

wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różnorodne, uzależnione są od uzgodnień 

między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich pomysłowości i inicjatywy. Współpraca 

między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania 

praktycznych metod rozwiązywania problemów. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może 

być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia 

burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie 

przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą burmistrz 

zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

Opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2016, poz. 575) Miasto i Gmina Nowa Sarzyna realizuje zapisy w/w ustawy w zakresie 

prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Od 2012r. na terenie gminy 

swoja działalność prowadziły dwie placówki wsparcia dziennego, a od 2013r. działalność 

podjęły kolejne dwie, jako założenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-
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2015. Łącznie w czterech placówkach wsparcia dziennego jest 120 miejsc dla dzieci i 

młodzieży. 

W przypadku nie możności zapewniania opieki i wychowywania dzieci przez rodzinę 

powiat organizuje pieczę zastępczą w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Do zadań gminy 

w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy ponoszenie 

częściowych wydatków związanych z pobytem dziecka w wyżej wskazanej formie pieczy 

zastępczej: 

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy. 

 

Od sierpnia do grudnia 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej 

Sarzynie realizował projekt „Żyć pozytywni – żyć bez przemocy” w ramach programu 

osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Systemie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie” skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic 

środowiskowych na terenie gminy Nowa Sarzyna. 

Mówiąc o rodzinie musimy spojrzeć na nią szerzej, nie ograniczając się tylko do tzw. 

rodzin dysfunkcyjnych. W obecnej sytuacji demograficznej kraju (starzenie się społeczeństwa) 

należy podjąć wszelkie działania promujące rodzicielstwo. Jednym z  takich działań naszego 

państwa jest ustanowienie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

Natomiast na poziomie lokalnym Gmina Nowa Sarzyna w 2014 roku chcąc wspierać 

i promować rodziny wielodzietne w dniu 29 września 2014 roku Uchwałą Nr LXII/377/2014 

Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie wprowadziła Gminny Program Nowosarzyńskiej Karty 

Dużej Rodziny. 

Gminna Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych 

na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci 

w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub 

bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Gminna 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień przez instytucje, które 
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podjęły współpracę w tym zakresie. Dane tych instytucji zostały umieszczone na stronie 

internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. 

Od wprowadzenia Nowosarzyńskiej Karty Dużej Rodziny do 31.12.2015r. z Programu 

skorzystało 297 rodzin wielodzietnych. Ogółem wydano 1617 kart dla osób uprawnionych, 

w tym dla rodziców 590 kart oraz dla dzieci 1027. 

 

ROZDZIAŁ III 

Diagnoza demograficzna  i społeczna w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

 

Tab. 2. Stan ludności Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na dzień 31 grudnia 2015r. 

 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

21.830 10.986 10.844 

 

 

Źródło: Dane statystyczne UMIG Nowa Sarzyna 

 

 

Ludność gminy Nowa Sarzyna wynosi ogółem 21. 830 osób (stan na 31 grudnia 2015r.) z tego 

50,3 % stanowią kobiety (wyk.1.) 

 

Źródło: Dane UMiG Nowa Sarzyna 

 

 

50,3
49,7

Wyk. 1. Liczba mieszkańców Miasta i 
Gminy Nowa Sarzyna wg płci w 2015r.

Kobiety Mężczyźni
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Tab. 3. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2012-2015. 

 

Rok 2013 2014 2015 

Liczba osób 

bezrobotnych 

1920 1797 1618 

w tym kobiet 1012 914 831 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku  

Głównym problemem z jakim borykają się mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

jest bezrobocie sięgające w 2015r. na terenie powiatu leżajskiego - 17,3 %, które dotyczy 

zwłaszcza kobiet. Pozostawanie bez pracy powoduje ubożenie rodzin i bardzo często jest 

przyczyną powstania szeregu dysfunkcji (alkoholizm, przemoc, poczucie bezsilności). 

Analizując powyższe dane można zauważyć nieznaczny spadek liczby osób bezrobotnych. 

W 2015r. liczba osób zarejestrowanych w  PUP w Leżajsku wyniosła 1618 osób, z czego 831 

to kobiety, natomiast tylko 93 osób posiadało prawo do pobierania zasiłku (źródło: BIP 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku). 

Oprócz kwestii bezrobocia w Mieście i  Gminie Nowa Sarzyna występują inne 

problemy społeczne. Najbardziej niepokojące są patologie społeczne. Do najczęściej 

rozpowszechnionych można zaliczyć alkoholizm, narkomanię oraz przestępczość. Skutkiem 

występujących patologii może być: przemoc w rodzinie, agresja, rozpad więzi rodzinnych, 

bezrobocie, brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, a co za tym idzie problemy dotyczące 

właściwej opieki i wychowania dzieci. 

Liczbę rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w 2015r. przedstawia tab. nr 

4. Ogółem liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wyniosła 949, tj. 3.146 osób 

w rodzinach, stanowi to 14,4 % ogółu mieszkańców z terenu gminy Nowa Sarzyna. Rodziny 

pełne stanowiły 58% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2015r., natomiast 

rodziny niepełne – 10 %. 
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Tab.4 Liczba rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w 2015r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

rodzin 

% udział 

rodzin 

korzystających 

z pomocy 

społecznej 

Liczba 

 dzieci  

w rodzinach 

% udział liczby 

dzieci 

w rodzinach 

Rodziny ogółem, w tym: 949 100 (%) 1315 100 

Rodziny pełne 548 58 1172 89 

Rodziny niepełne 96 10 143 11 

Pozostałe rodziny(emeryci, 

renciści) 
305 32 - - 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 

 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

Z analizy powyższych danych, można zauważyć, że liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej w 2015r, zwiększyła się  do 949, w sumie o 31 rodzin. 

 Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią 

przyczynę ubiegania się o wsparcie odzwierciedla poniższy wykres nr 3. 

2014 2015
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Wyk.2. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowej Sarzynie 
w latach 2014-2015

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie
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Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 

W rodzinie może występować jednocześni kilka przyczyn ubiegania się  o pomoc, nie 

mniej jednak bezrobocie jest jednym z głównych powodów przyznania pomocy. W 2015r. 

problem bezrobocia dotknął 626 rodzin, tj. 66 % ogółu rodzin korzystających z pomocy 

społecznej (wyk.nr 3). Bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność często prowadzą do powstania 

problemu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Bezradność oznacza brak umiejętności sprawowania opieki nad dziećmi, brak 

kompetencji wychowawczych. W 2015r. problem bezradności dotknął 123 rodzin.  

Oprócz pomocy finansowej środowiska te wymagają wsparcia w formie pracy socjalnej oraz 

poradnictwa specjalistycznego. 
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Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 

 

 

Jak można zauważyć z powyższego wykresu nr 4 - 34% rodzin pełnych korzystających 

z pomocy społecznej posiada dwoje dzieci, natomiast w rodzinach niepełnych – 30%. 33% 

rodzin pełnych oraz 30 % rodzin niepełnych posiada tylko jedno dziecko. 

 

 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 6 dzieci 7 i więcej
0
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45
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49

29

9 9
0 0 0

Wyk. nr 4 Rodziny korzystające z pomocy 
społecznej                              

z poszczególną liczbą dzieci w 2015r.

rodziny pełne rodziny niepełne

Szkoła 
Podstawowa; 293Gimnazjum; 131

Szkoła Średnia; 96

Wyk. nr 5 Liczba dzieci korzystających 
z dożywiania w 2015r. 
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 Dożywanie dzieci realizowane jest przez MGOPS w Nowej Sarzynie w ramach 

Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Najwięcej dzieci korzysta 

z dożywiania w szkołach podstawowych – tj. 293 uczniów, natomiast najmniej w szkołach 

średnich – 96 uczniów (wyk. nr 5.). 

 

 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

Za rodzinę z problemem alkoholowym uważa się rodzinę, w której choćby jedna osoba 

pije w sposób przynoszący szkodę. Głównie dotyczy to rodzin, w których dana osoba jest 

uzależniona od alkoholu. Człowiek pijący w sposób uzależniony lub nadmierny dostarcza 

wszystkim innym problemów życiowych, finansowych i emocjonalnych, co sprawia, że cała 

rodzina boryka się z szeroko rozumianym “problemem alkoholowym". Skutkiem choroby 

alkoholowej niemal zawsze jest agresja w rodzinie, ta zaś potrafi rodzić przemoc fizyczną i 

seksualną, problemy o charakterze finansowym, przemoc psychiczną, a także problemy w 

nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.  

Jak wskazują dane MGOPS liczba rodzin z problemem alkoholowym w 2015r. 

nieznacznie wzrosła  do 53 rodzin i od wielu lat stanowi poważny problem w większości rodzin 

dysfunkcyjnych (wyk. nr 6). 

2014 2015
51

51,5

52

52,5

53

53,5

54

52

53

Wyk. nr 6 Liczba rodzin z problemem 
alkoholowym 

w latach 2014-2015
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Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 

Liczba rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

nieznacznie wzrosła w 2015r. z 64 rodzin do 66 (wyk. nr 7). Przemoc fizyczna i psychiczna nie 

znajduje swego źródła tylko w rodzinach z obniżoną sprawnością bytową i materialną. Coraz 

częściej dotyka rodzin pełnych, dobrze sytuowanych materialnie oraz osoby wykształcone. 

W 2015 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 52 

„Niebieskie Karty”, wskazujące na występowanie przemocy w rodzinie (wyk. nr 8). 

 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 Wśród osób poszkodowanych w związku z występowaniem przemocy w rodzinie są na 

ogół kobiety i dzieci. Dziecko wychowujące się w rodzinie z problemem przemocy, będące 

2014 2015

63

63,5

64

64,5

65

65,5

66

64

66

Wyk. nr 7 Liczba rodzin, w których występuje 
zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2014-2015

2014 2015

50

50,5

51

51,5

52

51

52

Wyk. nr 8 Procedura "Niebieskie Karty" 
w latach 2014-2015
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świadkiem znęcania się jednego z rodziców (opiekunów) nad drugim, nie jest w stanie 

prawidłowo się rozwijać, zarówno w sferze psychofizycznej, jak i społecznej. 

 Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie w ostatnich dwóch latach 

nieznacznie wzrosła z 158 osób do 169 (wyk. nr 9). Od 2014r. utrzymuje się mniej więcej na 

stałym poziomie liczba świadków przemocy - dzieci, natomiast nieznacznie wzrosła liczba 

kobiet poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie z 63 do 66 (tab. nr 5). 

 

Tab. 5 Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie. 

Lata Ogółe

m 

osoby 
poszk

odo-

wane 

Kobiety Mężczyźni Dzieci 

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego: 

osoby 
starsze* 

osoby 
niepełno

-sprawne 

osoby 
starsze* 

osoby 
niepełno

-sprawne 

do 13 
r.ż. 

od 14 
do 18 

lat 

niepełno-
sprawne 

** 
2014 

 

158 63 7 0 4 2 0 91 53 38 2 

2015 

 

169 66 12 0 13 2 2 90 54 36 3 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna 

 

 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015
150

155

160

165

170

158

169

Wyk 9. Liczba osób poszkodowanych w 
wyniku przemocy w rodzinie w latach 

2014-2015
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Tab. 6. Liczba dzieci skierowanych przez Postanowienie Sądu do placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych w latach 2013-2015 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

1 - 3 

rodziny zastępcze 

spokrewnionej 

6 3 2 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna 

Tab.7. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                            

i rodzinach zastępczych w latach 2013-2015 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

2 1 4 

rodziny zastępcze 

(spokrewnione) 

6 8 10 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 

Tab.8. Wydatki ponoszone przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna w związku z 

umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 

w latach 2013-2015 

Rok 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Wydatki  17 959,05 zł 30 146,64 zł 54 705,70 

Źródło: Dane MGOPS Nowa Sarzyna  

 

 Pomimo wszechstronnych działań na rzecz dziecka i rodziny, jak również szeroko 

prowadzonej pracy socjalnej w 2015r. z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w różnych 

formach pieczy zastępczej zostało umieszczonych 5 dzieci, w tym troje w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej oraz dwoje w rodzinie zastępczej spokrewnionej (tab. nr 6). 

  Natomiast w 2015r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 4 dzieci, 

a w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 10 dzieci (tab. nr 7). 

  Koszt pobytu w pieczy zastępczej wszystkich dzieci w kolejnych latach wzrasta, z racji 

rosnących odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z roku na rok (im dłużej dziecko 

przebywa w pieczy zastępczej, tym wyższe odpłatności – max. do 50 % całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka). W 2015r. całkowity koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wyniósł 

przez gminę 54 705, 70 zł (tab. nr 8). 
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ROZDZIAŁ IV  

 

Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dobre rozeznanie sytuacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 dobra współpraca instytucji zajmujących się 

problemami społecznymi, 

 wsparcie i zaangażowanie samorządu             

lokalnego w rozwiązywanie problemów 

społecznych, 

 doświadczona kadra pomocy społecznej i 

oświaty, działająca na rzecz dzieci i rodziny 

 znajomość potrzeb świadczeniobiorców 

MGOPS, 

 umiejętność diagnozowania i analizy            

problemów rodzin i osób zagrożonych               

wykluczeniem społecznym 

 aktywna współpraca instytucji                

działających na rzecz rodziny 

 działalność Interdyscyplinarnego Zespołu do 

Spraw Przeciwdziałania Przemocy w             

Rodzinie w   Nowej Sarzynie 

 doświadczenie w realizacji programów i 

projektów skierowanych do rodzin i osób 

zagrożonych wykluczeniem 

 partnerstwo lokalne 

 oferta profilaktyczno - edukacyjna                  

placówek oświatowych działających na       

terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

 zapewnienie opieki przedszkolnej, 

 działalność lokalnych stowarzyszeń i                 

organizacji pozarządowych 

 działające na terenie Miasta i Gminy cztery 

placówki wsparcia dziennego 

 silne więzi społeczne i rodzinne 

 systematyczna poprawa bazy edukacyjnej 
i sportowej, 

 wsparcie gminy dla działań w obszarze 

sportu dzieci i młodzieży 

 funkcjonowanie Nowosarzyńskiej Karty 
Dużej Rodziny 

 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w               

Nowej Sarzynie 

 długotrwała zależność osób i rodzin od            

pomocy społecznej, 

 bierna postawa części beneficjentów              

pomocy społecznej w rozwiązywaniu              

problemów  życiowych, 

 współwystępowanie różnych problemów 

społecznych wśród części rodzin               

korzystających ze wsparcia MGOPS, 

 niskie wskaźniki aktywności zawodowej           

i mobilności zawodowej ludności, 

 niedostateczne wypełnianie funkcji              

opiekuńczo-wychowawczych 

 brak instytucjonalnej opieki nad dzieckiem 

do lat 3, 

 społeczna akceptacja dla nadużywania              

alkoholu, 

 zatrudnianie w szarej strefie, 

 niskie aspiracje edukacyjne dzieci i                  

rodziców, 

 niski poziom świadomego rodzicielstwa 

 niskie kwalifikacje osób w wieku              

aktywności zawodowej 

 bezrobocie 

 brak nowych miejsc pracy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 podwyższanie kwalifikacji pracowników 

systemu pomocy społecznej, 
 dalsze utrwalanie się zjawisk negatywnych 

w sferze społecznej 
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 możliwość zawierania partnerstw i                

lokalnych inicjatyw 

 wykorzystanie potencjału i zasobów                

organizacji pozarządowych 

 możliwość pozyskiwania środków              

finansowych w ramach ogłaszanych przez 

MRP i PS 

 skuteczna i trafna diagnoza problemów             

dotykających rodziny oraz analiza dynamiki 

rozwoju pojawiających się problemów                    

społecznych 

 rozwój wolontariatu 

 wzrost zaangażowania podmiotów z               

obszaru sektora pozarządowego w działania 

w zakresie pomocy społecznej 

 wzrost zaangażowania społeczności             

lokalnej w działania na rzecz dziecka i               

rodziny 

 wykorzystanie potencjału tworzonego        

centrum edukacyjnego 

 rozwój kompetencji rodzicielskich, 

 wzrost aspiracji edukacyjnych rodziców                 

i dzieci, 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych na  
realizację specjalistycznych programów 

edukacyjnych, 
 

 

 wzrost tendencji do rozpadu rodziny  
i indywidualizacji życia, 

 zanik więzi i tradycji rodzinnych 

 zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo- 

wychowawczych przez rodziców 

 uzależnienie świadczeniobiorców MGOPS 

w Nowej Sarzynie od otrzymywanej                  

pomocy 

 zjawisko „dziedziczenia biedy” 

 wzrost kosztów utrzymania rodziny 

 rozszerzenie się zjawisk patologicznych tj. 

przemoc, narkomania, alkoholizm,                   

uzależnienia 

 ograniczone szanse edukacyjne                

młodzieży, 

 obniżanie się aspiracji życiowych, 

 dalsza emigracja ludzi młodych, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 pogarszająca się sytuacja zdrowotna              

mieszkańców gminy, 

 pogłębiające się podziały społeczne,               

rozpad więzi wspólnotowych, 

 wypalenie zawodowe pracowników              

socjalnych i asystentów rodziny. 

 

ROZDZIAŁ V  

ZASOBY INSTYTUCJONALNE 

Na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna działają następujące instytucje i organizacje 

realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny lub są wsparciem w realizacji tych zadań: 

 

Tab.9. Instytucje z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

Lp. Nazwa i adres placówki Rodzaj działalności 

1. Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,  

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika1 

Tworzenie placówek wsparcia 

dziennego, dofinansowanie do 

wypoczynku zimowego i letniego dla 

dzieci i młodzieży, udzielanie dotacji 

dla organizacji pożytku publicznego i 

stowarzyszeń dla zadań z zakresu 

wspierania rodziny itp. 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowej Sarzynie, 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2 

Praca socjalna, pomoc finansowa i 

rzeczowa, dożywianie dzieci w 

szkołach, przyznawanie  i wypłata 
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stypendiów szkolnych, wyprawki 

szkolnej, świadczeń rodzinnych i 

wychowawczych „500+”, dodatków 

mieszkaniowych i energetycznych, 

obsługa Kart Dużej Rodziny, 

specjalistyczne poradnictwo, 

wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego, magazyn odzieży 

3. Miejsko-Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie przy MGOPS, 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

4. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. 1 Maja 4 

Pomoc osobom i rodzinom w 

przezwyciężaniu sytuacji 

kryzysowych takich jak: alkoholizm, 

narkomania, współuzależnienie 

członków rodziny 

5. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie;  

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 3 

Wsparcie i pomoc ofiarom przemocy, 

wsparcie prawne, psychologiczne i 

pedagogiczne 

6. Placówki oświatowe z terenu gminy Nowa 

Sarzyna 

Działalność edukacyjno-

wychowawcza, wsparcie 

pedagogiczno- psychologiczne, 

wsparcie rodziców w formie porad, 

warsztatów i konsultacji. 

7. Placówki służby zdrowia z terenu gminy 

Nowa Sarzyna 

Działalność z zakresu profilaktyki i 

opieki zdrowotnej 

8. Organizacje pozarządowe, m.in.: 

 

a) Stowarzyszenie 

 „Integracja bez granic”  

37-310 Nowa Sarzyna, Sarzyna 1221 

 

 

 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej 

„Świetlik” przy ul. KEN 5 w Nowej 

Sarzynie od 2012r. 

Usługi opiekuńcze 

 

Organizowanie zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych dla dzieci 

niepełnosprawnych w OREW w 

Nowej Sarzynie 

 

 

9. Parafie z terenu gminy Nowa Sarzyna Prowadzeni świetlicy środowiskowej 

w Sarzynie, Woli Zarczyckiej i 

Łętowni, działalność charytatywna, 

organizowanie wypoczynku, paczek 

świątecznych. 
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ROZDZIAŁ VI 

CELE GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018 

CEL GŁÓWNY: 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych 

i wychowawczych oraz profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie 

pożądanego modelu rodziny. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. 

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji w rodzinie 

oraz rozwiązywanie już istniejących. 

3. Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin. 

4. Zapobieganie uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

5. Reintegracja rodzin. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Działania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 oraz wskaźniki 

ewaluacji 

 

Lp. Działanie Spodziewane 

efekty 

Realizatorzy Czas 

realizacji 

Źródła 

finansowania 

Wskaźnik 

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

1. Zapewnienie 

pomocy 

materialnej i 

rzeczowej 

rodzinom 

wymagającym 

wsparcia 

- poprawa sytuacji 

materialnej rodzin 

 

- poprawa sytuacji 

dzieci w grupie 

rówieśniczej oraz 

w szkole 

MGOPS, 

Urząd Gminy, 

 

Działania 

ciągłe 

Środki własne 

gminy, dotacje 

celowe z 

budżetu 

państwa 

-liczba rodzin 

objętych pomocą 

i wsparciem 

2. Dożywianie dzieci - zmniejszanie 

poziomu zjawiska 

niedożywienia 

MGOPS, 

Placówki 

oświatowe, 

Urząd Gminy 

Organizacje 

pozarządowe 

Działania 

ciągłe 
Środki własne 

gminy, dotacje 

celowe z 

budżetu 

państwa 

-liczba rodzin 

objętych pomocą 

i wsparciem 
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(m.in. Bank 

Żywności) 

3. Gmina Karta 

Dużej Rodziny 

-zapewnienie 

rodzinom stałego 

dostępu do ulg i 

zwolnień 

oferowanych 

przez instytucje 

miejskie, firmy i 

przedsiębiorstwa 

-nabycie 

nawyków 

kulturowych 

MGOPS 

Urząd Gminy 

MOSiR 

Ośrodki Kultury 

Przedsiębiorcy 

Działania 

ciągłe 
Środki własne 

gminy, 

Środki własne 

przedsiębiorcó

w 

-liczba 

wydanych 

Gminnych Kart 

Dużej Rodziny 

-liczba osób 

korzystających z 

usług, ośrodków 

kultury, MOSiR-

u itp. 

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji w rodzinie oraz 

rozwiązywanie już istniejących. 

1. Zapewnienie 

rodzinie 

przeżywającej 

trudności w 

wypełnianiu 

funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

poprzez wsparcie 

asystenta rodziny 

-poprawa 

funkcjonowania 

rodzin z 

problemami 

opiekuńczo-

wychowawczym 

 

-przeciwdziałanie 

umieszczaniu 

dzieci w pieczy 

zastępczej 

-poprawa sytuacji 

dziecka w 

rodzinie 

-wypracowanie 

procedury 

dotyczącej analizy 

sytuacji rodziny 

pod kątem 

zasadności 

przydzielenia 

asystenta rodziny 

-wzmocnienie 

więzi rodzinnych 

MGOPS Działania 

ciągłe 
Środki własne 

gminy 

zaplanowane 

na dany rok 

budżetowy, 

Dotacje celowe 

z budżetu 

państwa 

Fundusze UE 

-liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

asystenta 

rodziny 

-liczba dzieci 

wychowujących 

się w rodzinach 

współpracującyc

h z asystentem 

rodziny 

2. Zapewnienie 

specjalistycznego 

wsparcia 

psychologicznego, 

terapeutycznego i 

prawnego 

rodzinom i 

dzieciom oraz 

informowanie o 

instytucjach 

pomocowych dla 

rodzin 

wymagających 

wsparcia 

- kompleksowa 

pomoc w sytuacji 

kryzysowej 

-ułatwienie 

dostępu do 

różnych gałęzi 

poradnictwa, 

m.in. 

pedagogicznego, 

psychologicznego, 

prawnego poprzez 

propagowanie 

punktów 

MGOPS 

Urząd Gminy 

Poradnia 

Pedagogiczno-

Psychologiczna 

Placówki 

Oświatowe 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w 

Rodzinie 

Działania 

doraźne 

Środki własne 

gminy, 

Środki 

pochodzące z 

realizacji 

programów 

adresowanych 

dla rodzin 

dotkniętych 

przemocą i 

innych 

-liczba 

udzielonych 

porad prawnych, 

psychologicznyc

h, 

-liczba osób 

skierowanych do 

różnych 

instytucji 

pomocowych 
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informacyjno-

konsultacyjnych 

3. Tworzenie i 

prowadzenie grup 

wsparcia oraz 

grup 

samopomocowych 

-podjęcie leczenia 

przez osoby 

uzależnione 

-zmiana postaw i 

zachowań 

społecznych, 

rodzinnych 

-przywracanie i 

wzmacnianie 

więzi rodzinnych 

MGOPS 

MGKRPA 

Działania 

ciągłe 
Środki własne 

gminy, 

 

-Liczba grup 

wsparcia 

-liczba osób 

korzystających z 

grup wsparcia i 

grup 

samopomocowy

ch 

4. Tworzenie 

warunków do 

działania rodzin 

wspierających 

- ograniczenie 

patologii 

społecznych 

-stworzenie 

skutecznego 

systemu wsparcia 

dla dziecka i 

rodziny 

-poprawa relacji 

w rodzinach 

biologicznych 

MGOPS 

Urząd Gminy 

Działania 

doraźne 
Środki własne 

gminy, 

 

- liczba rodzin 

wspierających 

       

3. Wsparcie interdyscyplinarne rodzin i dzieci 

1. Koordynacja 

działań i bieżąca 

współpraca w 

oparciu o 

interdyscyplinarn

ość działań 

-poprawa 

funkcjonowania 

społecznego 

rodzin 

dysfunkcyjnych 

-kompleksowa 

pomoc w 

sytuacjach 

kryzysowych 

MGOPS, 

Zespół 

Interdyscyplinar

ny 

PCPR w 

Leżajsku 

Komisariat 

Policji w Nowej 

Sarzynie 

MGKRPA 

Placówki 

oświatowe 

Sąd Rejonowy 

w Leżajsku - 

kuratorzy 

Działania 

ciągłe 

Monitoring 

Środki własne 

gminy 

 

-liczba wspólnie 

podjętych 

działań 

-liczba szkoleń, 

spotkań, 

konferencji, itp. 

-liczba 

organizacji/insty

tucji 

zaangażowanych 
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4. Zapobieganie uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży 

1. Realizowanie 

programów 

profilaktyczno-

edukacyjnych 

dotyczących 

uzależnień dla 

dzieci i młodzieży 

-poprawa sytuacji 

dzieci w rodzinie; 

-podniesienie 

świadomości 

wśród dzieci i 

młodzieży nt. 

patologii 

społecznych 

-eliminowanie 

zjawiska 

„dziedziczenia 

biedy” 

MGOPS 

Urząd Gminy 

Placówki 

Oświatowe 

MGKRPA 

KP Nowa 

Sarzyna 

Działania 

doraźne 

Środki własne 

gminy, 

Środki 

pochodzące z 

realizacji 

programów 

adresowanych 

dla rodzin 

dotkniętych 

przemocą i 

innych 

Fundusze UE 

-liczba 

zrealizowanych 

programów 

-liczba 

odbiorców 

2. Finansowanie 

placówek wsparcia 

dziennego 

- eliminowanie 

zaniedbań 

wychowawczych i 

edukacyjnych 

-poprawa 

wyników w nauce 

-zmniejszenie 

zjawiska 

niedożywiania; 

-poprawa sytuacji 

dziecka w 

środowisku i 

rodzinie 

MGOPS 

Urząd Gminy 

Parafie 

Stowarzyszenie 

„Integracja bez 

granic” 

Placówki 

Oświatowe 

Działania 

ciągłe 

 

Środki własne 

gminy, 

Dotacja celowa 

z budżetu 

państwa 

- liczba dzieci, 

która poprawiła 

wyniki w nauce 

-liczba dzieci, 

która uzyskała 

promocje do 

następnej klasy 

3. Organizowanie 

czasu wolnego 

dzieci i młodzieży, 

w tym 

organizowanie 

wypoczynku 

letniego i zajęć 

pozaszkolnych 

-

zminimalizowanie 

negatywnych 

zachowań oraz 

ograniczenie 

patologii 

społecznych 

- dotowanie 

kosztów 

uczestnictwa 

dzieci z rodzin 

wielodzietnych i 

niepełnych w 

zorganizowanych 

formach 

wypoczynku 

MGOPS 

Urząd Gminy 

Rady Sołeckie 

MGKRPA 

Organizacje 

pozarządowe/ 

Stowarzyszenia 

Placówki 

Oświatowe 

Działania 

ciągłe 

Okres 

wakacji, 

ferii 

zimowych 

Środki własne 

gminy, 
-liczba dzieci 

korzystających z 

ofert 

-liczba 

organizowanych 

form 

wypoczynku 

4. Monitowanie 

środowisk 

zagrożonych 

uzależnieniami, 

motywowanie do 

podjęcia terapii 

przez rodziców 

-poprawa sytuacji 

dzieci w rodzinie 

- podjęcie 

leczenia przez 

osoby uzależnione 

MGOPS 

MGRPA 

KP Nowa 

Sarzyna 

Działania 

ciągłe 

 

Środki własne 

gminy, 
-liczba 

wniosków o 

leczenie do 

MGKRPA 
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dzieci ze 

środowisk 

zagrożonych 

-przywracanie 

więzi w rodzinach 
-liczba 

monitorowanych 

środowisk 

5. Reintegracja rodzin 

1. Planowanie i 

wdrażanie procesu 

odbudowania 

więzi w rodzinach, 

w których na 

skutek kryzysu 

więzi te zostały 

zerwane bądź 

nadszarpnięte 

- powrót dzieci do 

rodzin 

biologicznych 

-przywrócenie i 

wzmocnienie 

więzi rodzinnych 

-zmiany postaw i 

zachowań 

społecznych, 

rodzinnych i 

zawodowych 

MGOPS 

PCPR 

Domy Dziecka 

Sąd Rejonowy-

kuratorzy 

 

Działania 

ciągłe 

 

Środki własne 

gminy, 

 

-liczb dzieci, 

które powróciły 

do rodzin 

biologicznych 

 

ROZDZIAŁ VIII 

FINANSOWANIE 

 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 odbywać 

się będzie w ramach środków pochodzących z budżetu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dotacji 

oraz środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł. 

 

ROZDZIAŁ IX 

ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Dzięki współpracy instytucji i organizacji zostaną stworzone odpowiednie warunki 

i możliwości dla wszechstronnej i skutecznej pomocy rodzinie. Dopracowane zostaną 

profesjonalne formy pomocy rodzinie, nastąpi poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia. W przypadku umieszczenia dziecka 

w pieczy zastępczej niezwłocznie podjęte zostaną działania reintegrujące rodzinę w wyniku, 

których dojdzie do powrót dziecka do naturalnego środowiska. 
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ROZDZIAŁ X 

PROMOCJA PROGRAMU 

Program wspierania rodziny będzie promowany poprzez strony internetowe Urzędu Gminy, 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz  ulotki informujące o działaniach 

podejmowanych na rzecz rodziny i jej członków. 

ROZDZIAŁ XI 

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 stanowi dokument wyznaczający 

cele i zadania na okres 3 lat, w związku z tym wymaga oceny i weryfikacji efektywności 

podejmowanych zadań. Monitoring Programu będzie polegał na bieżącym gromadzeniu 

i analizowaniu informacji o stanie jego realizacji. Zebrane w jego toku dane pozwolą na 

kontrolę postępu realizacji poszczególnych zadań oraz podjęcie działań korygujących. Stała 

obserwacja realizacji wyznaczonych celów pozwoli na ewentualne dookreślenie obszarów, 

które poddane zostaną ewaluacji. 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 jest Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Dyrektor Miejsko- Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 31 marca każdego roku przedłoży Radzie Miejskiej 

w Nowej Sarzynie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 

2016-2018. 


