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UZASADNIENIE

Obowi堆kopracowaniairealiza車3-lethichgm重myChprogran6wwsplerania

rodzinyorazpo距iastosoun匂uchwalywyhikezar口76pkt=ar=79ust・2ustawy

Zdnia9czerwca2011r.owspieraniurodzinyipieczyzast紗cz匂(Dz.U・Z2017r.,POZ.697

Zp6血.狐.).

G帰朝nymCelemprzyJeCiaProgranujestwytyczeniekierunk6wdziaねh2mierz車ecych

dotworze血wamnk6wdlapraw粗owegofunkqjonowanlalWyChowaniadzieciwrodzinach

n和田alnych,atak2eprz}WraCaniarodzinomzdolnostidoprzezwyc軽miaichprob]em6w

OPick血czo-WyChowawczychprzywsp6tpracysanorz如時。rganizaヰjipozarz脅dowych

iinnychinstytu函zalmuj雀cychsi?rOdzina.

Prog刑m WspieraniaRodzinynalata2018-2020stanowirozwlm申e dzia融

ZaWartyChwStrategiiRozwiazywaniaProblem6wSpolec狐ychwGminieStalowaWolana

重靴a2016-2022.

P°nadt°Programshzy書bedzierdwnie乞jakojedenzniezb叫ychelement6wdo

ubieg劃iasiかnstyfuqjitworzacychzintegrowanysystemwsparciadlarodzimaterenieGminy,

Ododatkowe釘odhifinansowenarearizaqi写tegOZadania,POZySkiwanewranachpr心vkt6w.
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Wprowadzenie

Rodzina stanowi najbardziej uniwersaina forme spo†ecznychiosobistych kontakt6w

CZtoWiekaiobejmujewieiesferjegoZycia.TowrodzinietworzasieokreSIoneno「myreguIu」aCe

ZaChowaniaJe」CZtonk6worazroleiPOZyCJeWVtWarZa」aCeWZa」emneWVmaganiaioczekiwania.

W rodzinie cz†owiek przeZywa najwaZniejszy okres,W kt6rym ksztattuje si号jego styl之ycia,

SyStem Preferowanych wartoSc=pogiad na Swiat.Bezwatpienia rodzinajest najwaZriejszym

SrodowiskiemwZvciucz†owieka,kt6rysprzyjajegorozwojow=ubgohamuje.

Budowanie dobrych relacj=wiezirodzinnych mawp†yw na ochronedzieciimtodzieZy

PrZed podejmowaniem ryzykownych zachowafr Ostabienie rodzinysprzyja powstaniu sytua旬

kryzysowych,dezorganizuJaCyChjej funkcjonowanie,kt6re moga przenosi6sie na Srodowisko

iokaIne.」e釦w funkcjonowaniu rodziny pojawiaja sie dysfunkcje,POmOC dzieckui rodzinie

POWinnamieitharakte「interdvscYPlinamviby6udzielanaprzezwfaSciwestuZbyispecjalist6w

WramaChzintegrowanegoiokalnegosystemu.

Program Wspie「ania Rodziny dia Gminy Staiowa Woia naiata2018-2020okre5ia

dzia†ania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeZywajacych trudnoSci opieku龍zo-

WVChowawcze,jakr6wnieZdzia†aniaprofilaktyczneiprorodzinnemajacenaceluzapobiegania

marginaIizaqI=chspo†ecznemuwykluczeniu.

Wspierajac rodzine naie2y zwr6ciE uwage na prof砧ktvke,jako eiement chroniacy

rodzin弓przed deficytami.Eiement profiiaktykiprogramu nie powinien by〔pomijany na rzecz

dzia†ah naprawczych czy korygujacych.Mo2na zatem stwierdz竜im wiekszainterwencja

W,,Zdrowie rodziny’’,tym mniejsze zagro2enie wvstepowania w rodzinie kryzysow,trudnoSci

kt6「e moga naruszy6jejintegrainosciPrZyCZyniC do zwi写kszenia nak†ad6w,aby poprawiC」e」

funkcjonowanie,

Adresatami dzia†ah programu s皐　nie tyIko rodziny z dzieCmi,kt6re doSwiadczaj負

trudnoSciwswojm funkcjonowaniu,aie kaZda rodzina zamieszka†a naterenie GminyStaiowa

WoIa.Oferta Gminy Stalowa WoIa ma bv〔atrakcyjna,P「ZyStePna,SPe柚aC swoja misje

PrOfiiaktyczna j u†atwiaC wychowanie dziecka,PrOmu」aC tym Samym mOdei rodziny

zdzieCmi.

Program zosta†opracowanywoparciu oart.176pktlustawyzdnia9czerwca2011

roku owspieraniu rodzinyisystemie pieczyzastepczej(Dz.∪.z2017r.poz.697z p6Zn.zm.),

kt6rystanow申2dozad〔壷w†asnychgminynaIe2yopracowanieireaiizacja3-letnichgminnych

PrOgram6w wspierania rodziny.Program Wspierania Rodziny dia Gminy Staiowa Woia

nalata　2018　-　2020　stanowi rozwiniecie dzi∈南ri zawartych w Strategii Rozwiazywania

Probiem6w Spo†ecznych w Gminie Staiowa Woia naiata2016-2022.Celem strategicznym

Strategiijest wypracowanie spoJnegO SyStemu WSPierania rodziny na rzeczjej harmonijnego

rozwoju.Ceie szczeg6loweto:ana=za sγtuaCj白odzinγiS「odowiska rodzinnegoorazprzγCZVn

kryzysu w rodzinie,WZmOCnienie ro!i,funkcj=integracji rodziny,POdniesienie umiejetno5ci

OPjekuhczowychowawczych rodziniSwiadomosdwzakresieplanowaniaorazfunkcjonowania

「odziny.



Pracenad Programem miatγCharakterinterdγSCγP冊amγ.Wspotkaniu roboczym brali

udzia†przedstawicielenastepujacychinstytucji:

1.DomDzieckawStalowejWoIら

2.StowarzyszenienaRzeczDziec=M†odzie2yNiepe†nosprawnejSZANSAwStaIowejWoli,

3・KomendaPowiatowaPo噂iwStaIowejWoIi,

4.Urz皐dMiastawStaiowejWoIi,

5.StowarzyszenieOpiekinadDzieCmiORATORlUMwStalowejWo=,

6.StaiowowoIskiOstodekWsparcia=nterwencjiKryzysowejWStalowejWoli,

7・MiejskiOSrodekPomocySpo†ecznejwStaIowejWoIi,

8.PowiatoweCentrumPomocyRodziniewStalowejWoli,

9.MiejskaBibijotekaPub=cznawStaIowejWoii.

PracenadprzygotowaniemProgramukoordynowaIipracownicyZespo†uds,koordynacji

PrOgram6w spotecznych,WSP6tpracy z organizacjami pozarzadowvmii rea=zacji projekt6w

SPO†ecznychMiejskiegoOSrodkaPomocySpolecznejwStaiowejWoii,

Program Wspie「ania Rodzinv dla Gminy Stalowa WoIa nalata　2018-2020jest spo」ny

ZPrZePisamidotyczapymiochronydzieckairodziny,WSZCZeg6inoSciz:

1〉　Konwencja o prawach dziecka przyjeta przez Zgromadzenie Og6lne Narod6w

Zjednoczonychzdnia201istopada1989「.〈Dz.∪.z1991r.Nr20poz.与26)

2)Ustaw尋z dnia9czerwca2011r.o wspjeraniu rodzinyisystemie pieczy zastepczej

(Dz.U.z2017r.poz.697zp6Zn.zm.)

3)Ustaw尋z dnia12marca2004r.o pomocy spo†ecznej(Dz.U.z2017r.poz.1769

ZP6Zn,Zm.)

4)Ustawazdnia29=pca2005r.oprzeciwdzia†aniuprzemocywrodzinie(Dz.∪.z2015r.

POZ.1390t.j.〉

与)Ustawazdnia26paZdziemika1982r,O WyChowaniu wtrzeZwost=przeciwdzia†aniu

a!kohoiizmowj(Dz.∪.z2O16r.poz.487zp6Zn.zm.)

6)Ustawazdnia24kwietnia2003r.odzia†aInoScipo2ytku pubIicznegoiowoIontariacie

(Dz.U.z2016r.poz.1817t.j)

7)StrategiaRozwiazywania P「obIem6wSpo†ecznych GminyStaiowaWola nalata2016-

2022przyjetauchwa†aNrXXXiV/420/16zdnia24czerwca2016r.

8)Wojew6dzkimProgramemWspieraniaRodzinyisystemuPieczyZastepczejnalata2014
-2020zdnia4sierpnia2014r.
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1.Diagnoza.

Stalowa Woia jest gmina miejska po†oわna w pofudniowo-WSChodniej czeSci Poiski,

WWOjew6dztwie podkarpackim,W POWiecie stalowowoiskim.Na obszarze82,与km2wedfug

Stanunakoniec2016rokuzamieszkiwa†061466mieszka龍6w,ZCZegO52,3%stanowiakobiety,

a47,7%meZczyzni,

7りbe佃nrI.1iczbomieszko高c6w.

ふiczbαludnojci �∴2014一 �20ま与 �20重6 

Og6†em �63291 �62924 �61466 

Opmcowonie所。SnemIPOd5f。Wiedonychz。WOrtyCh wOcenyZ。50b6wPomocySpoねcz埠idloGminy

St。Iow。Wbl。Or。Zd。nyChudo印epnIOnyChpIZeZUIZqdMio5tO5亡o/owe/Wo/i.

Dane dotyczace sytuacji demograficznej wskazuJa,iZ Staiowa WoIa traci swo」POtenCja†

iudno$ciowy-mierzony=czb弓mjeszkahc6w.Wlatach2002-2016=czba mieszka龍6wzmaIata

o7,4%.Sredniwiekmieszka龍6wwynosi42,3latijestnieznaczniewiekszvodSredniegowieku

mieszka血6w wojew6dztwa podkarpackiego oraz por6wnywaIny do Sredniego wieku

mieszka龍6wcatejPoiskil.29,4%mieszka龍6wStaiowejWo=jeststanuwo!nego,56,1%Zyje

Wmat2e龍twie,3,9%mieszka龍6wjestporozwodzie,a9,1%towdowy/wdowcy.

StalowaWolamau」emnyPrZyrOStnaturainywynoszacy-55,Odpowiadatoprzyrostowi

naturainemu-0,9nalOOO mieszka龍6w StaIowej Woii.W2016roku urodzi†o sie与06dzieci,

Wtym48,4%dziewczyneki51,6%ch†opcow.

T寄beIonr2.LiczbokobieL

Liαbakobiet �∴20j4∴ �∴　20エ5∴ �20j6 

Og6lem,Wtym: �32962 �3之7与0 �321与与 

WiekO-17 �4931 �4824 �4826 

Wiek18一与9 �19287 �18782 �17877 

Wiek60IatiwieCe」 �8744 �9144 �94与2 

Opr。COW。nie wlosnempod3mWiedonychzowortych wOcenyZosob〔twPomocy5poねczn匂dIoGminy

5亡。Iow。WoI。Or。Zdonychudost?pnIOnyChpIZeZUIZqdMio5亡CJ5tcJ/owg/Woli.

1http://www.poiskaw=czbach.pI/StaIowa_W0la#dane-demograficzne.
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Na przestrzeni　2014r.-　2016r.=czba mieszkanek gminy Staiowa Wola w wieku

PrZedp「oduk〔廟nymiprodukcyjnymzmniejsza†asie.Natomiastwzros川czbykobietodnotowuje

Siewgrupiekobietwwiekupoprodukcyjnym.

7bbe佃nr3.LiczbcIm〆zyzn.

しiczbame2czyzn �之014 �201与 �之016 

Og6tem �303之9 �30174 �2931宣 

WiekO-17 �与166 �与079 �与07与 

Wiek18-64 �21206 �20879 �19789 

Wiek65Iatiwiecej �39与7 �4216 �4447 

Oprocowoniewlosnen。pOd5t。Wiedonychzowo句′Ch wOcenyZ。SOb6wPomocy5poIeczne/d/。Gminy

5き。hw。WoI。Or。Zd。nyChudo5きgpnionychpIZeZuIZqdMi。S亡。S亡。/owe/囲佃Ii.

Analiza powyZszych danych wskazuje,ie zwieksza sie systematycznieliczba os6b

WWiekupoprodukcyjnym,StaiowowoIskiespo†eczehstwopodIegaprocesomstarzeniasie,PrZeZ

COZWiekszasie=czbaos6bwwiekupodesz†ym.

Czynnikiem,kt6rymanegatvwnywp†ywnafunkcjonowanierodzinyjestbezrobocie.」est

Zjawiskiem wielowymiarowym,WyWOfujapym wieIe negatywnych skutk6w spo†ecznych

iekonomicznych"」ednymznajdotkiiwszychjestutratadochoduzpracy,kt6rapoci尋gazasoba

ObniZenie poziomu bezpiecze龍twa soc」ainego oraz zagro2enie podstaw egzystencji

bezrobotnegoijegorodziny.Brakpracytonietylkobrakzarobk6w,brakstodk6wutrzymania,

toteZpowa2nyskutekuboieniarodziny,kt6rycz弓stoprowadzidonarastaniakon輔kt6winapleC

miedzy cz†onkami rodziny oraz przyczynia si弓　do powstania patoIogii spolecznych.Brak

PerSPektywzatrudnienia,SZCZeg6lniewprzypadkubezrobotnychd†ugoteminowych,POWOduje

degradacj弓pozycji spo†ecznych tych os6b.We wsp6tczesnym Swiecie bezrobocie jest tym

rodzajemryzykaso垂Inego,dokt6regoprzywlaZujesi弓duZawagewpolitycespo†ecznej2.

W okresie　2014r.-2016r.w Gminie Staiowa Woia obserwuje sie spadekliczby os6b

bez「obotnych,COmO2eSwiadczyCopolepszajacejsIeSytuaC」InarYnkup「acy.

2po砂kospoねczno.肋亡eriolydostudiowonio.P仰cozbiorowopodred.A.坤kiewiczo,J.Supf産sk匂,

M.侮ieZopoIskiego.WdawnictwoS/q5k.K。tOWice増98po5Sim).

与



vykresnrl.Stop。bezrobociαW/。調Ch20j4-20重6.

1之,3

9,7

7,1

StOPabezrobocia

OpmcowoniewIa5nemPOd5tOWねdanychPowiaわwegoUIZ〔)duP仰の′W5tabw匂Wb〃.

Na szczeg6ina uwagezas†ugu」eSytuaCja kobietpow「aca」aCVCh na rynekpracy,Wed†ug

danych Powiatowego Urzedu Pracv w Stalowej Wo=　na koniec grudnia2016r.najwiecej

bezrobotnych kobiet byto w wieku od2与do34iat-300iw wieku od3与d044lat-282.

Sa to zregu†v matki,kt6rych stan rodzinnyi wia2るCe Si3　Z nim obowiazki zniechecaj負

PraCOdawc6wdoichzatrudniania.KobietYWiodaprymwd†ugotrwa†ympozostawaniubezpracy

(与16　kobiet〉.WSr6d kobiet bezrobotnych w Stalowej Woii dominuja kobiety dobrze

Wyksztatcone,256kobietbezrobotnych mawykszta†cenie poiicealneiSredniezawodowe,252

kobietmawvkszta†ceniewvZsze.267kobietbezrobotnychposiadaconajmniejjednodzieckodo

6rokuZycia,

Na nier6wnoScina rynku pracyibezrobociestaIowowoIskich kobietmawp†ywg†6wnie

PrZyjetyw spo†eczehstwie stereotypowyitradycyjny podej5cie do r61przypisanych kobietom

i mezczyznom.W PoIsce dominuje tradycYJny mOdei rodziny.Tata pracuJei zarabia

nautrzymanierodziny,amamaZajgtajestwychowaniemdziec=prowadzeniemdomu.

Szczeg6lnymprzyk†ademrodzinvprobIemowejjestrodzina,Wkt6rejwyst弓pujezjawisko

P「ZemOCy.Przemocwrodzinietonietylkozn弓caniesiefizycznenadcz†onkiem「odziny,aIetakZe

dr号czenie psychiczne,Wykorzystywanie seksuaIneiekonomiczne,Ofiary przemocyw rodzinie

StanOWiaprzedewszystkim kobiety.Wstydorazwyuczona bezradno6(ZeStOPOWStrZymuj弓je

PrZedzerwaniemtoksycznejreia却.

istotnym czynnikiem sprzy」a」印Vm WyStePOWaniu przemocy jest stres zwiqzany

Z SytuaCja soc」aIno-ekonomiczna rodziny,Bezrobocie,PrObIemyfinansowe,mieszkaniowe czy

Zdrowotne,a tak2e nawarstwianie sie roznvch problem6w moie wvwo†vwa6frustracje.To

Zk0leimoiesprzyJaCPOjawieniusieprzemocywrodzinie.

Przemoc w rodzinie」eSt Skutkiem wielowiekowego,SPO†ecznego przyzwoIenia

na krzvwdzenie os6b najb龍szych,W SZCZeg6lnoSci kobieti dzieci.W wieIu Srodowiskach
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akceptujesic3bicie,StOSOWaniekarcielesnvchipanujeprzekonanieodominujacejro=meZczyzny

WrOdzinie.

Najczesciej ofiaramiprzemocyw rodziniewStalowejWolisakobiety.Sprawiato,Ze kwestia

PrZemOCyWrOdziniejestprzedewszystkimprobiememprzemocvwobeckobiet,aWnaStePnej

koiejnoSciprzemocywobecdzieci(wykresnr2).

肌γkresnr2.1iczbo(坊。rpIZemOCyWrOdziniewokresie20重4-20重G.

M合えczYZnl

14与

田2014　溺201与　　2016

」--音-__i_-_一._.〇、_○○へ　　　∴_._‥、　　一_.○○.音,.・、_○__.〇〇〇音タ、「_i__○○……　　　　　　場_〇一一・〇〇、　　〇　〇___○○.○○__○　　○　　__臆-一㌦_._____一〇_「__-臆臆〇一_」,{__音,音、__..

Opr。COWOniewIosne仰pOd5亡。WieZr6defMi匂vkiegoOjrodk。Pomoay5poねczn匂WSto/ow匂Wo/i.

Na przestrzen=at「6Zna bv†a akceptowalnoS6tego zjawiska,natOmiast nie ma w尋tpIiwoSci,

ねwokresie2014-2016wzrasta†aliczbarodzinobjetychprocedu「a,,NiebieskiejKartv’’,Od80NK

w2014rokua之do148w2016r.

AnaIiza danych w okresielat2014-2016pochodzaca z Komendy Powiatowej Po=cji

WStaiowej WoIiwskazuje na sta†y wzros=iczbyinterwen坤PO!i画dotyczacych przemocy

WrOdzinie(wvkresnr3).Wroku2014interwencjizwiazanychz podejrzeniem przemocyby†0

59,natOmiastwroku2016=czbatychinterwencjiwzros†aprawieolOO%iwynosi†alOO.
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Wykresnr3.LiczbαimerwenqlZWIq糊nyChzpodgiIZeniemp〃emOCy.

1iczbainterwen画ZWiazanychzpodejrzeniem

PrZemOCy

120

100

80

60

40

20

0

201与　　　　　　　　　　　　　　　　2016

Oprocowoniewlo5neWOpOrCiuodoneKomendyPowiatow匂Po/ic/iwS亡o/ow匂WoIi.

Danewzakresie=czbyinterwencjizwlazanychzawantu「adomowar6wnieZwskazuj車na

tendencjewzrostowa.lnterwencjiPolicjiwzwi皐zkuzawanturqdomow弓wroku2014bv†01720,

natomiastw「oku2016-1911(wykresnr4).

Wykresnr4.Liczb扉nterwenqiZWjgz。nyChzowcmturqdomowq.

しiczbainterwenq!ZWIaZanyChzawantur竜

domowa

1911

18与0

OpracowaniewIa5neWOparCiuodaneKomendyPowiotowgiPol旬iwSt。/ow♀iWo/i.

W「oku2016rokuza†oZono148NiebieskichKartzwiazanychzn弓caniemsienadrodzina

a w tym samym czasie Komenda Rejonowa w Stalowej Woii rejestruje1911interwen坤

ZWiazanych ztzw,iiawanturadomowai’(wykresnr4).

Z danych statystycznvch S匂du Rejonowego wStalowej Woli,lilWydzia†u Rodzinnego

iNieietnichwynika,2ewokresieod2014rokudo2016roku roSnieliczba sprawdotyczacych

Ograniczeniaprawrodzicieiskichzuwaginaproblemyopieku壷zo-WyChowawcze(wykresnr5).
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岬ykresnr5.Liczba'Spr寄WPrOWOdzonychprzezSqd種jbnowyw5章oIow匂Wo〃/′I肌l佃z細/

Rodzinny j MeIetnich dotyczqcych ogrmiczen佃prlrW′Odz毎ie応kih z uwαgim problemy

OpiekuIi亡之o-調y助owαWαeWokγeSね2α4-20土色

Sprawydotycz尋ceograniczeniaprawrodzicieIskich

Opr。COWOnie w/。Sne nO pOd5tOWie dc)nyCh/′I Wydziofu RodzimegoiMe/e亡nich Sqdu R匂OnOWegO

W5to/ow?iWo/i.

=.Diagnoza rodzin objetych wsparciem Miejskiego OS「odka Pomocy Spotecznej wStaiowej

Wo=,

W rozumieniu ustawy o pomocy spo†ecznej(art.6pkt14)rodzine stanow互osoby

SPOkrewnioneIubniespokrewnionepozostaj弓cewfaktycznymzwiazku,WSP6lniezamieszkujace

i gospodaru」aCe.Nadmieni(naIeZy,ねtakie rozumienie rodziny nie zak†ada koniecznoSci

WySt弓POWaniainstytucjonalnejfomyma†Zehstwa,aniwiezipokrewiehstwa.
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7-obeIonr4.Rodziny/bs6bo切gきychwsporciemprzezMOP5w5talow匂Wo〃.

しp" �Dziaねnia �∴之0-14 �一∴之01与:∴ � � 

1. �Liczbarodzin/os6bobjetych WSParCiemMOPS,Wtym: �206与 �197与 �1960 

2. �iiczbarodzin/os6b,kt6rymdecyzja PrZyZnanOSwiadczenie, �16与9 �1与04 �1419 

3, �=czbarodzin/os6bwobeckt6rych 5wiadczonaby†awytaczniepraca SOCjaIna �406 �471 �与41 

4. �Liczbazawartychkontrakt6w SOqainych,Wtym: �19与 �118 �163 

与. �=czbaos6bobjetychkontraktem SOC」aInym �236 �202 �170 

Opr。COWaniewね5nenCIPOd5tOWieipr。WOZd。ni。MPiP5-03zookre520ヱ4-20ユ6.

Na przestrzeniiatod2014r,d02016r.obserwujesiestatyspadekliczbyrodzin korzystaj印ych

ZeWSParCia MiejskiegoOSrodka PomocYSpo†ecznejwStalowejWoi主Male」aCa=czba k=ent6w

MiejskiegoO5rodkaPomocySpo†ecznejwStalowejWoli」eStWynikiem:

1.　Zmniejszaj弓cejsieIiczbymieszkahc6wgminyizachodzacymizmianamidemograficznym主

2.　　Zpoprawiajacejsiesytuacjinastalowowoiskimrynkupracy,

3.　　Wprowadzeniawkwietniu2016rokuProgramuRzadowego500十.

PowyZsze czymikiprzyczyni†y sie do zmianyw strukturze k=ent6w MOPS wStalowej

Woli,Wyklarowatysiegrupyklient6wwobec,kt6rychwnajb龍szychlatachnaIeZyukie「unkowaC

dzia†aniazmierzajacedopoprawyfunkcjonowaniaizapobieganiawykluczeniuspo†ecznemu.

」akwynika zdanych zawartych wtabe=nr与w roku2016dominu」aCymIPrZeS†ankami

PrZyZnaWaniapomocypienieZnejiniepienieZnejwpierwszejkole」nOScijestd†ugotrwa†aicie水a

Choroba a nastepnie niepe†nosprawnoSC,ub6stwo,bezrobociei bezradnoSC w sprawach

OPiekuriczowychowawczych.
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Tdbe/αnr与・PowodypIZyZmniαpOmOCySpOねczn匂.

しp・ �二● �’Rok20工4 �R°k201与 �Rok之016 Przes略nkiPrZyZnanlaPOmOCy 

1. �Ub6stwo �9与6 �879 �791 

之. �Bezrobocie �883 �764 �与93 

3. �Niepe†nosprawnoS6 �86与 �83宣 �84宣 

4. �D†ugotrwa†aici雪氷achoroba �宣246 �1宣24 �1061 

与. �BezradnoS6wsprawach OPieku血zo-WyChowawczych �476 �484 �400 

6. �Alkohoiizm �3与0 �329 �306 

7. �Narkomania �2 �2 �3 

8. �Potrzebaochrony macierzy血otwai wieiodzietnoSci �4与 �42 �46 

9. �Bezdomno鑓 �79 �84 �7与 

10. �TrudnoSciwprzystosowaniu doZyciaPOZWOinieniuz Zakfadukamego �33 �37 �25 

11, �Przemocwrodzinie �与5 �50 �43 

宣之. �Zdarzenieiosowe �宣 �1 �1 

Opr。COWOniewlo5nempOd5tOWie5pr。WOZd。nioMPiPS-O3z。Okre32014-20弧

Dane zawarte w tabe=　nr　6　wskazuja,2e roSnie　=czba rodzin wielodzietnych,

korzystajapychzewsparciaMOPS.Zarodzinewieiodzietnauznajesi弓rodzine,kt6rawychowuje

tr6jkedziec=wiecej.Wroku2014rodzinwieiodzietnychobjetychwsparciemOstodkaby†o127,

natomiastwroku2016bytoichjuZ167istanowi†y32%wszystkichrodzinobjetychwsparciem.

Wroku2016rodzinynlePe†nestanowi†y40%rodzinobjetychpomocaMOPS.
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7寄belom6.7-ypyrodzino4/g書ychpomocqspoIecznq.

Typyrodzin �2014 �201与 �2016 

Rodzinyog6書em �206与 �197与 �1960 

Rodzinyzdzie6mi Wtym: �与72 �与87 �与1与 

iiczbadzieci WrOdzinie �しiczbarodzin: �しiczbarodzinこ �しiczbarodzin: 

1 �248 �239 �184 

2 �197 �214 �183 

3 �93 �8与 �8与 

4 �27 �40 �与0 

与 �4 �7 �8 

6iwIeC割 �3 �2 �与 

Rodzinyniepe書ne Og6iemwtym: �2与1 �246 �209 

Liczbadzieciwtych 「odzinach: �しiczbarodzin: �Liczbarodzin: �しiczbarodzim 

1 �118 �116 �82 

2 �81 �77 �74 

3 �40 �31 �40 

4iwIeCeJ �12 �22 �13 

Op仰cow。niewね5nenClpOd5tOWie5prc/WOZdonioMPP5-03zcIOkres20ヱ4r.一20ユ6r.

Wst6d k=ent6w MOPS wStaiowej Wo=pozostaja osobvi rodzinv,kt6re wymagaja

Zintensyfikowanychdzia†ahiwyspecjalizowanej pracysocjainej.Dane na przestrzeniiat2014-

2016wskazuja na corazwieksze znaczenie pracysocjaInej(tabela nr4),Ro!nieiiczba rodzin,

kt6re oczekuja wsparcia w formie wyspecjalizowanej pracy soqalnej w ceiu pomocy

W rOZWi弓zywaniuich p「oblem6w w zakresie:PrObiem6w opiekuhczo wychowawczych,

PrZemOCy,uZaie油e鉦tp.Rodzinytenieoczekujainiewymagajawsparciafinansowegojedynie

POmOCySPeCja=st6w.

WaZnym eiementem pracy OSrodka jest pomoc rodzinom prze2ywaj司cvm trudnoSci

OPiekuhczo wychowawcze,W PrOWadzeniu gospodarstwa domowego czy braku umiejetnoSci

SPO†ecznegofunkcjonowania.

W wielu rodzinach pozostajacych w kregu zainteresowania pomocy spo†ecznej,

WySt弓Puje kiika przyczyn jej dysfunkcjonalnoSci.W zwiazku ztym,aby wsparcieipomoc dla

rodziny przeZvwaJaCejtrudno!ciprzvnosityzamierzony efekt naleZy udzielac」ej kompIeksowo

PrZV WSParCiu wielu specjalist6w.Specja=Sci opracowujac plan pomocy dIa rodziny musza

gooplera6nazasobachtkwi匂cychwrodzinieiwJe」najb龍szymotoczeniu,
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SpecjaIistyczna p「aca socjaIna w tych rodzinachinaich rzecz prowadzona jest przez

Zesp6tds.PomocyRodzinie,WyOdrebniony wramachDzia†uPomocySrodowiskowejiinteg「acji

Spo†ecznej.

tobeI。nr7.RodzinyobigtewspαrCiemZespoIuds.PomocyRodz励ie,uk亡6rychdomin項qcym

probIemem/esfbezr。dhO!CwsprcJW。Chop佃ku肩czo-WyChowowczych.

Rok �之014 �201与 �之016 

しiczbarodzinobjetychwsparciem Zespo書uds.PomocyRodziniew tym: �17与 �194 �27与 

●Objetychpomocamaterialna IPraCaSOCjaina �116 �96 �103 

.0bjetychwY†司czniepraca SOCjaIna �与9 �98 �172 

Wsp6tistniejaceprobiemγ: � � � 

●　bezrobocie �8与 �83 �86 

.　niepe†nosprawnoSC �46 �与0 �与6 

●　PrZeWIeklechoroby �48 �64 �与2 

●　PrZemOCdomowa �与8 �70 �174 

●　aIkoholizm �41 �47 �69 

●　ub6stwo �与9 �与8 �63 

Typyrodzin: � � � 

●　rOdzinynjepe†ne �与4 �66 �80 

・　rOdzinywielodzietne �34 �48 �42 

Opr。COWOniewfasnempod5tOWie5prowozdonioMPP∫-03zookre520」4r.-20ヱ6r.

」akwynikazdanychzawartvchwsprawozdaniachMOPSna przestrzen=at2O14-2016

〈patrztabeia6〉,POmimospadkurodzinkorzystajacychzeSwiadczeh pomocyspo†ecznejwtym

PraCySOCjalnej,tOjednoczeSnie rochieIiczba rodzinwymagaj尋cych specjaljstvcznegowsparcia

(pat「ztabela nr7).Zuwaginawzrastajacezapotrzebowanie na profesjonalnapomocrodzinie

Sk†adZespo†uds,PomocyRodziniesystematyczniepowiekszanyjestonastepnychpracownik6w

SOC」ainYCh.

Uzupe†nieniem pracy Zespofu ds.Pomocy Rodzinie jest praca asystent6w rodzjny.

Gt6wnym celem pracy asystenta rodzinyjest przywr6cenie rodzinie przeZywajacej trudnoSci,

Zdolno5cidowvpe†nianiawszystkichfunkcjiwspos6bpraw剛owy.

Asystent rodziny wsp6inie z cz†onkamirodziny opracowujeireaiizuje plan dzia†ania

WCeiu poprawy sytuac」i2yciOWeJ rOdziny w tym zdobywaniu umiejetno5ci praw剛owego
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PrOWadzenia gospodarstwa domowego,　rOZWiazywaniu probiem6w soqaInvch

iPSyChoIoglCZnyCh.

TdbeIαnr8.Rodzinyo4/gtewspcIrdemcISystentαrOdziny.

之014 �之0宣与 �之016 

Liczbaasystent6wrodzin �与 �4 �4 

Ljczbarodzjn,Wtym Objetychwsparciem: ・do3miesi弓cY �与9 �うう �47 

10 �7 �11 

●Od4m-Cado12miesleCy �1与 �12 �9 

●POWy2ejlroku �34 �36 �27 

Zakohczonawsp6†pracaz rodzinami,WtymZPOWOdu: .osiagnieciaCe16w �1与 �27 �1与 

1与 �21 �9 

●b「akuefekt6w �0 �2 �2 

●ZaPrZeStaniawsp6†pracy PrZeZrOdzinv �0 �4 �4 

Przecietnyczaspracyz rodzina �11m-Cy �17m-Cy �1与m-CV 

Opr。COWOnie肋。5nemPOd5tOWie5prowozdonioMPP5-03zaokre520ヱ4r.-20ユ6r.

MiejskiOSrodek PomocySpo†ecznej wStaiowej Wo=wiatach2014-2016odnotowa†

SPadekliczbyrodzinobj3tyChwsparciemwformiepracyasystenta rodziny,PrZyjednoczesnym

WZrOScieliczbyrodzinobjetych pracasocjalnawZespoIeds,PomocyRodz面e:W2015r.-194

rodziny;2016r.-27与rodzin.Spadek rodzin obj弓tych wsparciem asystenta rodzinv jest

SPOWOdowany niechecia rodzin do wgiadu wich2ycie rodzinne przezinstytucje pomocowe"

Asystent rodzinyprowadzipracezrodzin司zajejzgod司izjej aktywnym udzia†em,mOtyWujac

rodzinedoaktywnegowsp6†dziataniawreaiizacjipianupracvzrodzina.

Uzupe油eniempoiitykisoqaInejgminvsa5wiadczeniarodzinnefinansowanezbudZetu

Pa龍twa.SystemSwiadczehrodzinnychjestsystemempozaubezpieczeniowym,ZOrganizowanvm

na zasadzie zaopatrzeniowej.　System Swiadcze高　　rodzinnych oparty jest

O ZaSade∴POmOCniczosti,uWZgledniajac尋　regu†e,Ze osobami w pie「wszej koiejnoSci

ZObowiazanymido†o2enia na utrzymanie dziecis匂ich rodzice"W przvpadku,gdyich Srodki

i uprawnienia s弓niewystarczajace do wychowaniai ut「zymania dzieci,PrZyS†ugu」e POmOC

pa龍twa w postaciSwiadczeh rodzinnych.Swiadczenia rodzinne uzaieZnione od spe†niania

kryteriumdochodowegosaudzielanena roczneokresyzasitkowe.PrzyustaIaniuuprawnie冶do

!wiadcz〔壷rodzinnych,uZaieZnionychodkryteriumdochodowego,branesapoduwagedochody

OSiagniete w roku poprzedzajacym okres zas諏owv.W przypadkach okreSIonych

wustawiedoch6dtenpomniejszasi号odoch6dutraconylubpowi写kszaodoch6duzyskany.3

3Ministe「stwoRodziny,PracYiPoIitykiSpo†ecznej〃Ir)かm。CjooreoIiz。〔jijwi。dczehrodzimychw20J5r.,

Warszawa,Czerwiec2016r.
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7bbeIon′9.5wiodczenio rodzinnewyp佃conep成eZU〃qdMiαStO5き。low匂WolimIZeCZ

S書αlowowoIskichrodZin.

ふp. �Rod乙旬まwiαdα捌io �Wydα高一 ���Liαbのきw胸dαeIう 

2014 �之01与 �2016 �2014 �201与 �2016 

1. �Zasitkirodzjnne idodatkidozasitk6w rodzinnych �420与 380 �4010 796 �466与 与17 �28之9 �2743 �3174 

2. �」ednorazowa ZaPOmOgaZtVtu†u urodzeniadziecka �401000 �1与3000 �167000 �401 �400 �447 

3. �Swiadczenia �1612 �2982 �3709 �2183 �2499 �之868 

PieiegnacyJne �292 �907 �269 

4. �Zasi†ekpieiegnacyJny �3708 720 �3717 441 �37与1 与60 �24234 �24297 �24与20 

与. �Stypendiasocjalne izasi博szkoine �与6261与 �49161与 �39与223 �498 �441 �361 

6. �ProgramRodzina 与00+ �0 �0 �22006 446 �0 �0 �44170 (331之 rodzin〉 

Opr。COW。niewl。SnempOdstowiedonychUIZgduMi。StOSt。Iowq/Wb/i.

」akwynikazdanychzawartych wtabelinr9roSnie=czbawyp†acanychSwiadczefidia

rodzin staiowowoIskich korzystajacych ze5wiadczeh rodzinnych przez Urzad Miasta StaIowej

Woiiwok「esieod2014r.do2016r.

=l.Wsparciedziennediarodzin

Du2aroIewsystemieopiekinaddzieckiemirodzingwGminieStaiowaWolaodgrywaja

OSrodki wsparcia,Swie輔cei kIuby dia dziec=m†odzieZy.Oferta Swie輔c Srodowiskowych

adresowana jest w szczeg6inoScido rodzin potrzebujacych wsparcia w opiece na dzieemi.

ProponowaneprzezSwie輔ceza」eClaSabezp†atneIPrZeZnaCZOnediadzieciim†odzieZywwieku

6-18Iat.

ObecnienatereniemiastafunkcjonujepleCSWietIic,WtVmdwieocharakterzespec」aiistycznym:

1.　5pe如I扇yczmPI。C6wkαWsporc佃Dziemego・jwie書Ii脚〃7fCZA"i力IiaSPWD〃T?CZ。〃

pIZyMi匂SkimasrodkuPomocy5poねczne/W5書oIowe/WoIi

Spec」aiistycznaPlac6wkaWsparciaDziennegoSwietlica,,Tecza’’prowadzona」eStPrZeZ

Miejski OSrodek Pomocy Spo†ecznej w Stalowej Woii od17Iat.Stanowi element wsparcia

rodziny prze2ywajacej trudnoSciw wvpe†nianiu funkcjiopieku柾zo-WyChowawczej.Ceiem

Plac6wkijest zapewnienie opiekiwvchowawczej dzieciomimtodzieZy z rodzin dotknietych

r6Znymi probiemami spo†ecznymi　〈przemoc,bezrobocie,　ub6stwo,　niewydoInoSE

WyChowawcza),tWOrZenie warunk6w do nauk=pomoc w nauce,rOZWijanie zainteresowah,

1与



eijminowanie zaburzeh zachowania oraz†agodzenje niedostatk6w wychowawczych.

UczestnikamiSwietIicy sa dziec=mtodzieZ w wieku od6do16lat.Z uwagina rosnace

ZaPOtrZebowaniewStaiowejW0=na dziennewsparciedziec=m†odzieZy,W2017rokuzostafa

u「uchomionaze5rodk6wUEf帥aSPWD,,Tecza’’.

2.　Spe函I扇yczm PIαC6wkα∴1ん匂p。rCi。Oziemego　-　jwierIic。5o印書e仰peutyczm

〃ORATORIUM〃　prowadとom PrZeZ SさowaI之ys薗enie Opieki md DzieCmi　〃Orotorium〃

im.Ki Bron応ねwoMorkiewiczo

G†6wnym ceiem funkcjonowania SwietIicy jest pomoc dzieciomiich rodzicom

WrOZWi皐zywaniu probiem6w rodzinnychiinnychtrudnoSciZyciowych,StWarZanie dogodnYCh

Warunk6w do zdobywania wiedzy oraz ksztaftowania wtaSciwego stosunku do naukiipracy,

Wramachprowadzonychzaje6dzieciuczasieprzestrzeganiazasadwsp6tZyciaspo†ecznegooraz

POdnoszenia poziomu kuiturv osobistej.SwietIica prowadzizaj弓cia od poniedzia十ku do piatku

WgOdzinach od14do19.Opr6cz zaj3C Organjzowanych w plac6wce prowadzonyjest szereg

inicjatyw wychodzapych poza jej siedzib弓,nP.haIowy tumiej pi†kinoZnej,Piknikirodzinne,

PrZegiadkoiedipastora†ek,Zimowiska,WγCieczkiitp,

3.　Swie鵬o Srodow応kowα〃pROMyCZEK〃prow。dzomIPrZeZS書oworzyszeniePI劫。Ci6I

鮪のSZ章oruBr。CiMni匂料ychKapucyn6w〃Pok句iDobro〃

Opieku龍za plac6wka wsparcia dziennego dIa dziecii m†odzieZy z rodzjn

wieloproblemowych na osiedIu Rozwad6w.Swie輔ca,,Promyczek′′jest dziatajaca od9iat

PIac6wka wsparcia dziennego p「owadzona przez Stowarzyszenie Przyjaci6†Kiasztoru Braci

Mniejszych Kapucyn6w,,Pok6ji Dobro’’na osiedIu Rozwad6w w Staiowej Wolj.PIac6wka

WSPiera rodzine w procesie przygotowania dziecii而odzieZy do samodzielnego Zycia,

ksztattowania prawidtowvch postawspo†ecznych poprzezobjecieichwczasiewolnym opieka

O「aZ dzia†aniamio charakterze edukacγjnγmiprofhaktγCZnγm.」ej podstawowγm Celem jest

ZaPeWnienie dzieciomi m†odzieZy z rodzin wieIoprobIemowych opiekiiwychowania kt6re

Obejmujezajeciaprofiiaktyczneiedukacyjno-rOZWOjowe.

Promyczek’’jest jedyn尋　SwietIica zapewniajaca opieke dzieciomi m†odzieZy

POChodz皐CyChzdzieinicyRozwad6w(orazdzieinicsasiednich,WtymOSiedlaPiaskiiM†odynie).

4.　jwietIicaSrodo面skowα〃uSM/fCH〃prowo俄omPIZeZStowαrZysZenie7l7eZwo缶iowo

-Kul書urαIne〃AIfernotyw。"

Dzia†ainoSC tej plac6wkijest ukierunkowana wok6†wype仙ania funkcjiopiekuhcz○○

WyChowawczejz po†aczeniemelement6wocharakterzeprof=aktycznymispo†ecznym.

G†6wnym ceIem funkcjonujaceJSWie輔cy」eSt ZaPeWnienie opiekidzieciomimtodzieZy

Wieh wolnγm CZaSie.Podopieczni plac6wki maj弓　mOZliwoS6　uczestniczenia w zaj写ciach

SPOrtOWyCh,Piastycznych,muZyCZnyCh,informatvcznych oraz w organizowanychimprezach

OkoIicznoSciowych.W okresie wakacyjnym dziecii m†odzie2　maja moZIiwostintegracji

na wsp6Inych wycieczkachi wyjazdach.Plac6wka zainicjowa†a blok zaj弓6tematycznych

Obejmujacvch piec zagadnie在　aikoholizm,P「OStytuCje,tOierancje,WOlnosti mi†ost oraz

bezpiecznewakacje.ZajecIaPrOWadzones皐Wformiewarsztatowej.
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5.　Swie書伽jrodowiskowo"HU7W/C2官K〃prowαckonap〃eZ5toworzysze扉ePr印Ia周布i

5poねcznq;〃Pryzm仇〃

Ceiem dzialalnoScijest organizacja czasu wolnego dla dziecii m†odzie2y zrodzin

WieloprobIemowych oraz wvrownywanieich szans stosunku do r6wie5nik6w,Piac6wka

O「ganizujezajeciadiapodopiecznychwponiedzia船,WtOrkiiczwartki.

iV,Badaniaankietowe

Zesp6†koordynuj皐cypracenadProgramemWspieraniaRodzinydlaGminYStalowaWoia

nalata2018-2020przygotowa†ankiete,kt6razostafarozdvsponowanadoinstytucj=organizacji

WSPieraj尋cych rodziny,Ankiete wvpetni†048instytu却‖organizacjipozarzadowych.Ankieta

ZaWieraね7pyta五

Badania miaty na celu uzyskanie opinii pracownik6winstytu項i organizac」i na

nastepu」aCe kwestie:

1.ZjakimiprobIemamiborykajasiestaiowowoIskierodziny,

2・」akie sa przyczyny wystepowania probIem6w w rodzinach wed†ug poszczeg6lnych

instytuc申organizacjipozarzadowych,

3,」aki jest zakres oferowanej pomocyiwsparcia dla staiowowoIskich rodzin,dzieci

im†odzieZy,

4.」akie naieZy podjaC dziafania,kt6re zapobiega†ybv wystepuj皐cym probiemom

iich skutkom zakresie wzmocnienialub nabycia przez rodzic6w prawid†owych

umiejetnoSci opiekuhczo wychowawczych,WZmOCnienialub nabycia prawid†owych

umiejetnoSciprowadzeniagospodarstwa domowego,WZakresie zwiekszenia wsparcia

izorganizowaniaczasuwoInegodIadzieciim†odzieZy,

Zdaniem80%respondent6wsytuacja rodzin staIowowoIskichjestdobra,aie zdarzaja sie

rodziny,Wymagajacewsparciaipomocy.」edynie17,80%respondent6wwskaza†o,Zesytuacja

rodzinjestraczejztaiwymagajaonewsparciaipomocv(patrzwykresnr6).Zadnazinstytucji

iorganizaqlnie wskazata odpowiedzi,ie sytuacja rodzin jest zfaijest bardzo duie「odzin

Wymagaj司cychwsparciaipomocy,
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vykres nr6.Ocemins書y書u匂iw zαkresie sy書uc均im。teriαlno-bytowe/rockin w gminie

5亡aIowaWolq

園dobra,rOdzinyfunkcjonuj司

praw刷owo,

農dobra,alezdarzajasierodziny,kt6re

WymagaJaWSParCiaIPOmOCy

raczejz†a,jestduZorodzin,kt6re

Wymaga」aWSParCiaIPOmOCy

W roku2O16instytucjeiorganizacje dziafajace na rzecz rodzin najcz肇ciej udzie!a†y

WSParCiai pomocy w fomie:PSyChoIogicznej(1574rodzin),Pedagogicznej(1764rodziny〉,

finansowej(1362rodzin)orazrzeczowej(1169).

巾be佃nrエ0.1iczbαrOdzino卸gtychwsparciem;pomocqp東zezins章y加c/ewroku20j6.

しp �FoI.myudzieIonegowsparciaipomocy �しic之barodzin 

宣. �Pomoc/wspa「ciepsychoIogiczne �1与74 

2. �Pomoc/wsparciepedagogiczne �1764 

3, �Pomocfinansowa �1雪6之 

4. �Pomocrzeczowa �1169 

与. �lnnejakie了 � 

Pomocprawna �364 

Poradnictwowprawieuzale2nieh �1之4 

Wsparcierodzinywzwi誹kuzwyst弓pujapap「zemocy �19与, 

Wsparcierodzinasystentura �47 

Aktywizacjaspo†eczn○○ZaWOdowawramachKiS �3与 

Aktywizac」aWformiepracspo†eczno-uZvtecznych �Z8 

Dzia†aniaSrodowiskoweOSL �之与7 

Pracasoc」alna �1960 
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Pracasoc」ainawopa「ciuokontraktsocj. �163 

Grupawsparciadotycz弓CaSPraWWyChowawczych �宣与 

Wsparcieduchowe �330 

Terapiawielorodzinna �8 

Do2ywianie �88 

ProfiIaktyka,SOCjoterapiaterapiaind, �88 

Nadz6rkuratoras壷dowegow=ZespoIeKSSs弓dowejwSR �406 

W swojej pracyinstytucjei organizacje najcz写scle」SPOtykaj尋sie z nastepu」aCymi

PrObiemamiwrodzinach:trudno誼wychowawcze(26respondent6w),trudnoSciwkomunikacji

WeWnatrZ rOdziny,brak sk†onno5cido rozwiazywania problem6w,SZybka rezygnacja z pr6b

naprawvsvtuacji(20respondent6w),aikohoiizm(18respondent6w),OStabieniewiezirodzinnvch

(17respondent6w).」ak wynika z przeprowadzonej analizyinstytucjeiorganizacje powinny

WSWOjej pracyskupiCsiena pomocyrodziniewrozwiazywaniu probIem6wwychowawczych,

POgtebianiu wiedzyiumiejetnostiw tym zakresie,umiejetnoScirozwj弓zywaniu p「oblem6w,

reagowaniunasytuacjekryzvsowe.

7bbelonrまま.PI?yCZynyWys書epOWのnicJPrOblem6wwro俄inoch,

しp. �P「zyczynγWγStePOWaniaproblem6wwrodzinach. �しiczbaodpowiedzi 

1. �Z†asytuacjam∂teriaina �宣与 

2. �B「akpracy �7 

雪. �UzaIeinienia �28 

4. �Brakpoczuciastab帥za坤WZWi脅zkachnieformalnych �1宣 

与, �Niepe†narodzjna-SamOtneWyChowywaniedzieciprzez �26 

jednegozrodzic6w 

6. �KoniecznoS6wyjazduzagranicewposzukiwaniupracy �20 
PrZeZjednegolubobojgarodzic6w 

7. �ZmjanamodelurodzinyzwieiopokoIeniowej:dziadkowie �2 
ーrOdzice-dzieci,narOdzine:rOdzice-dzieci 

8. �izoiacjaIPrOblemyzwiazanezesprawowaniemopieki �与 
nadchorymlubniepe†nosprawnymcz†onkiemrodziny 

9. �Karierazawodowarodzic6w,brakczasudiadzieci �之0 

10. �Brak’’nadzoruspoすecznego’’,anOnimowost,brak �6 
ZainteresowaniaSrodowiskaiokaInego 

11. �Brakchecidozmianvstylu2vcia,POmimooferowanej �1 POmOCyIWSParCiazestronvinstytucjidotego 

POWO†anych 

12, �Brakprzyktaduzdomurodzinnegojakprowadz竜domi �1 
WyChowywa6dzieci 
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Najczestszymj przyczynami wystepowania problem6w w rodzinach wedfug

respondent6ws弓:uZaIeZnienia,niepe†narodzina-SamOtneWyChowywaniedzieciprzezjednego

Z rOdzic6w,koniecznoS6wvjazdu za granice w poszukiwaniu pracy przezjednegolub obojga

rodzic6w,karierazawodowarodzic6w,brakczasudladzieci(patrztabeianrll),

Przedstawicieieinstytucjiiorganizacjir6wnie2odpowiedzieIina pytaniejakiedzia†ania

WgmjnieStaIowaW0lanaleZvpodja6,abyzapobiega6wystepowaniuprobIem6wwrodzinieiub

ZaPObiegaEnegatywnvmskutkomichwystepowaniawzakresie:

1.　Dzia†ah zmierzajacych do wzmocnienia wieziiub nabycia przez rodzic6w umiejetnoSci

OPieku龍zo-WVChowawczych poprzez okre引eniastopnia wa2noSciwskaliod O〈zdecydowanie

nie)dolO(zdecydowanie tak).Respondenciwskazaii,Ze zdecydowanie dzia†ania powinny

ZmierzaCwkierunkustosowaniaodpowiednichmetodwychowawczychp「zezrodzic6w,nabycia

umiejetnoSci konstruktywnego rozwiazywania kon輔kt6w oraz praw刷owej komunikacji

wrodzinie,

2.　Dziaねfi zmierzaj印ych do wzmocnienialub nabycia p「zez rodzic6w prawid†owych

umiej弓tnoSci prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez okreSIenia stopnia waZnoSci

W Skaii od O(zdecydowanie nie〉　dolO(zdecydowanie tak).Respondenci wskazaIi,Ze

Zdecydowanie dzia†ania powinnv zmierzaC w kierunku dbania o higieneizdrowy styIzycia

CZ†onk6w rodziny,POdzia†u obowiazk6w domowych w rodzinie,hierarchiipotrzeb w rodzinie

OraZ PrZygOtOWyWania pe†nowartostiowych pos諏6w,Zr6Znicowanychi ekonomicznych

POSitk6wdostosowanychdowiekuipotrzebdzieci.

3,　　Dzia†afi zmierza」弓CyCh do zwiekszenia zakresu wsparciai zagospodarowania czasu

WOinegodiadziec=m†odzieZypoprzezokreSieniastopniawa2noSciwskaIiodO(zdecydowanie

nie)dolO(zdecydowanie tak).W tym zakresie respondenci zwr6c帖　szczeg6Ina uwage

na koniecznoS6rozszerzenia oferty zaje6kulturaino-SPOrtOWyCh w gminje,W mnIe」SZym

StOPniu wskazaii na rozszerzanie organizowanvch zajeC w Swie輔cach szk0lnvchi za」eC

POZaIekcyjnychwszko†ach.

Z poSr6dinstytucj=organizacjidzia†ajacych na rzecz rodziny w Gminie Staiowa Woia

respondenciwskazaiiwszczeg6lnoScina MiejskiOstodekPomocySpo†eczne」WStalowejWoIら

SwietIice Srodowiskowe,PIac6wki oSwiatowe(przedszkoIa,SZko†y)jako te,kt6re swoja

dzia†ainoscI皐mOg皐PrZyCZynICSiedopoprawysvtuacjistaIowowoIskichrodzin.Niemniejszaroie

SPe†niaja wich opiniiinstytucje kuIturv,fundacje,Organizacjeistowarzyszenia pozarzadowe

dziafajacer6wnieZprzvKoSciofach.
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V.AnaiizaSWOTwobszarzewsparciarodzinγ.

M○○nesきrony Sねbe割けony

Funkcjonujace w Gminie Staiowa WoIa

instytucjezobszarupo=tykispo†ecznej;

Dzia†ainoSC Niepub=cznego Zaktadu Opieki

Zdrowotnej O計odek Rehab冊acji Dzieci

Niepe†nosprawnychwStaiowejWo巾

WykwaIifikowana i doSwiadczona kadra

PraCOWnik6winstytucji/organizacjidzia†ajacych

narzeczrodziny;

Dzia†alnoSC Zespotu ds.Pomocy Rodzinie

PrZyMOPSwStaIowejWo臣

Pracaasystent6wrodziny;

Dzia†aino!6　piac6wek wsparcia dziennego

WtymSPeCjaIistycznychpIac6wek;

ReaiizacjazajeCedukacyjnychdlarodzic6w;

Dzia†alnoSC Organizowania Spo†ecznosti

LokaIne」PrZyMOPSwStalowejWo串

Baza oSrodk6w udzielajacych wsparcia

i POradnictwa specjalistycznego w tym

dotyczacegouzaie2njeniaodalkoholu;

Wsp6†pracainstytucji/organizacjiudzieIajacych

WSParCiarodzinie;

Zintegrowany system przeciwdzia十ania

PrZemOCyrOdzinje:

・　　Zesp6†　interdyscypiinamy/grupy

robocze;

●　　　　Porozumienje z dnia　4.12.2017　r,

W SP「aWie przy」eCIa,,Standard6w dzia†ania

WSytua坤bezpoSredniegozagroZeniaZycialub

Zdrowia dziecka w zwiazku z przemoca

domowざ;

Reaiizaqa projekt6w na rzecz rodzin

idIarodzin;

Dzia†ainoSC staiowowoIskich organizacji

POZarZadowvch;

D†ugieterminy oczekiwania na woIne miejsce

i rehabilitacje dia dzieci w Niepub=cznym

Zak†adzie Opieki Zd「owotnej OSrodek

Rehabilitacji Dzieci Niepe†nosprawnych

WStaIowejWo巾

Niekorzystne prognozy demograficzne,

StarZejacesi弓spotecze龍two;

Brak mieszkah wspomaganych dIa os6b

OPuSZCZajacychsystempieczyzastepczej;

BrakrodzinwspIera」aCyCh;

Niewystarczajacaofe巾awsparcia dlarodzic6w

dzieciniepe†nosprawnych;

Niewvstarczaj尋ca ofertawzakresieorganizac」l

grupwsparciaIgruPSamOPOmOCOWyCh

Brakofertyus十ugspecjaiistycznych;

Brakporadnirodzimej;

Niewystarcza」aCa baza ostodk6w

terapeutycznych/uzale2nienia　(innych ni2

aikohoIh

Niewystarczajacaiiczbamiejscwprzedszkoiach

iZ†obkach;

Niewystarczajacaliczbaofertpracydlakobiet;

Niewystarcza」aCaIiczbamieszkahkomunainych

i socjaInych/d†ugi czas oczekiwania

namieszkaniekomunaIneisoc」aIne;

Brak mieszkafi chronionych dIa samotnego

rodzicazdzieckiem;

NiewvstarczajacaIiczba rodzin zastepczych

(zbyt ma†e zainteresowanie potencjalnych

kandydat6w〉

Brak zawodoweJ rOdziny zastepczej

OCharakterzepogotowiarodzinnego;

Niewystarcza」aCa Wiedza dotycz輯i



DziataInoscpIac6wekoSwiatowych,realizacja �funkcjonowaniaUstawyzdnia41istopada2016 

PrOgram6w　edukacy」nyCh　w　szko†ach �r.o　wsparciu　kobietw　cia2yirodzin,,Za 

iprzedszkoiach; �ZVClem’’; 

FunkcjonujacenaterenieGminydwaZtobki; Ofertakulturalnawzakresiespedzaniaczasu WOInegodiarodzin,dziecim†odzie2y; UigidlarodzinwielodzietnychwramachKarty �Niewvstarczajacydostepdoporadnictwa SPeCjaiistycznegod!adziec=m†odzje2y/zbyt dfugiokresoczekiwania; Brakiokalnegosystemuidentyfikacjil monitorowaniasytua項rodzinzagroわnych 

Du2ejRodziny; MoZ"woscpodejmowaniadzia†こ高wzakresie Ustawvzdnia4=stopada2016r.0WSParCiu kobietwcia2yirodzin,,ZaZyciem’’; Wsp6tpracakoordvnator6wpjeczyzastepczej iasystent6wrodzinywutrzymaniuipowrocie dzieckadorodzinybioIogicznej; Poprawiaj尋casiesytuacjanastaiowowoiskim rynkupracy. �Wykluczeniemspo†ecznym, 

5そのn5e �Zogro主動ia 

Mo21iwoS`　　udzieiania　　kompleksowego �Niewystarczajaca　oferta　sp弓dzania　czasu 

WSParCiadedykowanegowramachUstawy Zdnia4ijstopada2016r.0WSPa「Ciukobiet WCiaZyirodzin,,ZaZyciem’’; �WOinegodlam†odzieZy; Migracjamtodychos6b; 

FunkcjonowanieprogramuRzadowego500弓 �Starze」aCeSleSPO†ecze龍two; 

BudowamieszkahkomunaInych; Poprawazasob6wIokalowychMOPS/lepsza jakoSCSwiadczonychus†ug; UsamodzieinianiesierOdz両 Niskipoziombezrobocia; Rozwo」Ofertvspo†eczno-kuIturalnej Skierowanejdodziec=m†odzieZy; ZwiekszenieSwiadomoSci(wtymdziatania edukacyjne〉wzakresiereagowania, �DostepnoS6douZywekistOdk6w PSyChoaktywnychos6bniepe†noletnich; BrakinicjatywpromuJaCyChwzorcewzakresie ZdrowegostyIuZycIa; S†abszakondycjapsychicznaos6bdoros†ych, m†odzieZv-Sk†onno56dozachowa石 ryzykownych; MarnotrawienieSrodk6wfinansowych PrZeZrOdziny; Rozprzestrzenianiesieinsekt6wwIokaiach 

ZaPObiegania　rozprzestrzeniania　sieinsekt6w �mieszkalnychwStaiowejW〇時 

Wgmi冊e; WzrostSwiadomoSciiumiejetnostikorzystania PrZeZrOdzinyzroznychformwsparcia. �ZwiekszonamobilnoS(rodzin,brakpoczucia bezpiecze龍twaistab帥zacjiwrodzinach,; BrakhospIC」umStaCjonamegoidomowego; 
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BrakIekarzapsychiatrylneurOioga dzieciecego; Niepe†nadiagnozazagroZehwyst弓pu」aCyCh WrOdzinach. 

Ana=za SWOT zosta†a przeprowadzona przez zesp6†pracownik6w MOPS oraz

PrZedstawicie旧nstytu項iorganizacjipozarzadowychwStaiowejWoli.Opa直azosta†anawiedzy

idoSwiadczeniuos6bzajmujacychsiewsparciemrodzin.

WwypracowanejanaIizieSWOTdominujazar6wnomocnejakis†abestronywobszarzepomocy

dzieckuirodzinie.Wskazano takZe wiele zagroZefi,niemniej jednak znaczna czeSC analizy

WSkazujena szanse,kt6repozwoianawprowadzaniazmianwdziedziniewsparciarodzin.

Z ana=zv SWO丁　wynika,2e posiadane zasoby powinny stanowiC podstawe

dopodejmowaniaskutecznychdziatah.」ednaknaleZywz車Cpoduwageelementymajacewp†yw

nacatokszta什za†o2enp「ogramowych,m.in.:Og6lnokrajowapo=tykaprorodzima=okalnyrynek

PraCy,nieprzewidywainoS封udzkichzachowafi,kt6remogawp†ynaCnazmianeprognoz,

Dokonana ana=za SWO丁jest podstawa do wyznaczenia kierunk6w dzialah na koie」neiata

rea=za中Programu,

Vl.Zasobγinstytu寄OnaIne.

Podmioty oferujace wsparciei pomoc rodzinom z dzie6mi na terenie Staiowej Woii

towszczeg6inosd:

1.Urz弓dMiastaStaiowejWoii〈UM〉*;

2,StarostwoPowiatowewStaloweWoIi,

3.SadRejonowywStaiowejWoli

4,MiejskiOSrodekPomocySpo†ecznejwStalowejWoii〈MOPS),

与・PowiatoweCentrumPomocyRodziniewStaIowejW01i(PCPR)

6.StaiowowoIskiO5rodekWsparcia=nterwencjiK「yzysowejwStalowejWoii(SOWilK),

7.KomendaPowiatowaPoliejiwStaIowejWoIi(KPP),

8.Plac6wkiWsparciaDziennego(PWD):

・Specjalistyczna Plac6wkaWsparcia Dziennego(SPWD圧wietiica,,Tecza′′i帥a SPWD

PrZyMiejskimOSrodkuPomocvSpo†ecznejwStaIowejWoli,

・Specjalistyczna Plac6wka Wsparcia Dziennego　-　SwietIica Socjoterapeutvczna

Oratorium’’prowadzona przez Stowarzyszenie Opieki Nad Dzie6mi,,Oratorium’’

imb†.Ks.Bronis†awaMarkiewiczawStalowejWoii,

・Swietiica,,Hutniczek′′　prowadzona przez Stowarzyszenie Profiiaktyki Spo†ecznej

Pryzmat’’wstaIowejWoIi,

・Swie輔ca,,USmiech′′prowadzonaprzezStowarzyszenieKlubuAbstynenta,,Alternatywa′′

WStaiowejWo=,

●　Swietlica Srodowiskowa,,Promyczek’’prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaci6†

KiasztoruBraciMniejszychKapucyn6w,,Pok6jiDobro’’wstalowejWoii,

9,PoradniaPsvchoIogiczno-PedagogicznawStaiowejWo=(PPP),
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10.PowiatowyUrzadPracywStaiowejWoii(PUP),

11.MiejskiDomKulturywStalowejWo=(MDK),

12.Sp6tdzielczvDomK亜urvwStalowejWoii(SDK),

13,MuzeumRegionaInewStaiowejWo=,

14.MiejskiOSrodekSportuiRekrea坤WStalowejWoii(MOSiR),

1与.MiejskaBibiiotekaPubIicznaimieniaMeichioraWahkowiczawStaiowejWoii,

16.GminnaKomisjaRozwiazywaniaProblem6wAIkohoIowychwStalowejW0=,

17.DomvDziecka,

18.Plac6wkiOSwiatowe,

19.Organizacjepozarz負dowe(NGO),

20.Parafieizwiazkiwyznaniowe

*w do応z匂CZgSCisprawozdoni。uZy亡e zost。nq WSkoz。ne Wy2匂skr(ity mzwposzczeg6Inych

podmiot6w.

V=.CzeSeprogramowa.

Realizacja Programu Wspierania Rodzinv dia Gminy StaIowa WoIa nalata2018-2020

naleZydo GminyStaIowa W0la orazdoinstytuc申organizacjidzia†ajacych na rzecz rodziny,

Program jest dokumentem ocharakterze otwartymi moZe byC uaktualniany adekwatnie

dowynik6wprzeprowadzanejewaiuac」I.

WIokaInym systemie dziatah w zakresie rozwiazywania probiem6w rodziny uwzgIedniono

uczestnictworoznychpodmiot6wiinstytucjidzia†ajacychnaterenieGminyStalowaWoia.
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Ceigt6wnv:

SkutecznewspieraniestalowowoIskichrodzinwwypetnianiuprzeznichfunk画OPiekuhczo-

WChowawczej.

Celeszczeg6iowe:

CeIszczeg6fowγnr上:Am雁のSytuα匂irodzhng//5rodbwi掠orockimegoor。ZPIZyCZynkr男zysu

Wrod乙inie.

しp. �ロziaわれia �WskaZnik/Miernik �KluczowireaIizatorzy �Termlny 

1. �Tworzenierejestrurodzin, Wkt6「ychdziecizagroわnes尋 umieszczeniemwzastepczych formachopieki. �1.しiczbarodzin �SadRejonowywStalowej Woii,jednostkipomocy SPO†ecznej,Starostwo Powiatowe �2018-之020 Wgpotrzeb 

2.しiczbadzieci 

2. �Monitorowanie「odzin �1.Liczbarodzin �SadRejonowywStaiowej �2018-2020 Wgpotrzeb 

ZagrOfonychkryzvsem. ��Woii,jednostkipomocy SPO†ecznej,Piac6wki WSPa「Ciadziemego, Gmina,Starostwo Powiatowe 

3. �Prowadzenie　diagnozv　potrzeb �1.Liczba　　　　kontrakt6w �Gmina,jednostkipomocv �2018-2020 Wgpotrzeb 

rodzin,kryzysuwrodzinie, OkreSIeniepotencja†urodzinv, ustaieniemoZliwostiwsparcia WSrodowisku, �SOC」alnych �SPO†ecznej,SOWiiK 

2,Liczba PrZePrOWadzonych WVWiad6w Srodowiskowych 

2.しiczbarodzinbioracych udzia†wgrupachwsparcia 

2与



CeIszczeg6fowynr2:Podgimowoniedz細Iαfpr印I。ktycznychsprz房q/qce河mαmioniurodziny

iwypemiαniupIZeZniq旬nk匂iopiekuIiczo-WyChow。WCZq/

しp. �Dziaねnia �Wska如ik/Miemik �KiuczowireaIizatorzy �Term肌y 

1. �Wsparcierodzinwzakresieich �1.Liczba　zorganizowanych �Gmina,jednostki �2018-2020 Wgpotrzeb 

integrac」iPOPrZeZOrganizac」e �SPOtkah　　integracyjnych �POmOCySPO†eczne」, 

SPOtka有warsztat6w �ZaPObiegajacychizoiacji. �MiejskiDomKuitury, 

ZaPObiegajacychizoIacji, ��Sp6tdzieIczyDom 

2.Liczbazorganizowanych warsztat6w. 
Piknik6wrodzinnych. ��Kuitury,Poradnia Psychoiogiczno- Pedagogiczna,Miejski OSrodekSportui Rekreacji,NGO,Miejska BibiiotekaPubliczna, MuzeumRegionaine 

3.Liczbazorganizowanych Piknjk6wrodzinnvch. 

之. �Wspieranierodzic6w �1.Liczbadzieci �Gmina,Starostwo �2018-2020 

WWyChowaniuiedukacjidzieci �uczestnicz弓cychwzajeciach �Powiatowe,PIac6wki 

OraZZagOSPOdarowanieczasu �reintegracy」nyCh, �OSwiatowe,NGO, 

WOlnego. ��MiejskiDomKuIturY, Sp6†dzieIczydom 

2.Liczba　dziecibioracych 

udzia†w　za」eCiach POZaiekcyjnych. �Kuitury,Poradnia PsychoIogiczno- Pedagogiczna,Miejska Bib=otekaPu帥czna, MuzeumRegionalne �Wgpotrzeb 

3,Liczbadziecibioracych udzia†wzajeciachwramach CZaSuWOinego. 

3, �Op「acowanieiwdraZanie �1.Liczbazrealizowanych �MOPS,P!ac6wki �2018-2020 Wgpotrzeb 

PrOjekt6wsocjalnych iprogram6wprofilaktyczno一 edukacyjnychdiarodzin zdzie6mi. �PrOjekt6wsocjainych. �O!wiatowe,NGO 

2.Liczbarodzinbior印ych udziatwprojektach SOC」aInych. 

3.Liczbazreaiizowanych PrOgram6wprofiIaktyczno- edukacyjnych. 

4. �Organizacjagrupwsparciadia �1.Liczba　zorganizowanych �MOPS,SOWliK,Miejski �2018-2020 Wgpotrzeb 

rodzin,kt6reborykajasie �grupwspa「cia. �DomKuitury,Starostwo 

Zr6inymIPrObIemami. ��Powjatowe-PCPR, Poradnia PsychoiogiCZnO- PedagogiCZna,NGO 
2.Liczbarodzinbior皐cych udzia†wgrupachwsparcia. 

26



与. �Dziafaniastodowiskowenarzecz �1,しiczbaspotkafi �MOPS, �2018-2020 Wgpotrzeb 

SPOteCZnOSc=okainej(OSし)一 OPraCOWanieirea=zac」a Program6wAktywnoSciLokairle」, �Obywateiskich, 

2.Ljczbaspotkah ZPartneram主 

3.Liczbaos6bobj弓tych WSParCiemOSL. 

4.しiczbaProgram6w Aktywno5ciLokaineJ. 

6, �Edukacjaspo†eczna, �1.Liczbakonferencji,WyStaW, �Gmina,　　　Starostwo �2018-2020 Wgpotrzeb 

PrOWadzeniedziatah PrOf南ktycznychnarzecz rodziny-WyPetnianiafunkcji rodzicielskich(m.in.konferencje WyStaWy,kampaniespo†eczne itp.). �kampaniispo†ecznych,itp.. �Powiatowe,MOPS, SOWiK 

2.Liczbauczestnik6w. 

7. �Organizaqanarad,SZkoieh �1.Liczbanarad,SZkoie有 �Gmina,　　　Starostwo �2018-2020 Wgpotrzeb 

konferenc」I,SuPerWizjis†uZacych POdnoszeniukwalifikacji �konferenc川 �Powiatowe,MOPS, SOWiK,NGO 

2.しiczbauczestnik6wnarad, 

PraCOWnik6widoskonaieniu SyStemuWSP6tpracylokalnych instytucJ=Organizac」I dzialajacvchnarzecz「odziny. �SZkoIe血konferenqu. 

3.Liczbasuperwizj主 

4.Liczbauczestnik6w SuPerWiZ」l. 

CeIszczeg6fowynr3;PoprαWα旬nk匂onowonicJrO俄inwobsz。rZeSO匂初hym/by書owym

しp" �Dzialania � � �Termlny S　aZnl　lern川 �KluczowireaIizatorzy 

1, �Wsparciefinansoweirzeczowe �1.Liczbarodzinobjetych �Gmina,MOPS,NGO �2018-2020 Wgpotrzeb 

dIarodzin. �WParCiemfinansowym. 

2.Liczbarodzinobjetych WSParCiemrzeczowym, 

2. �ObjeciedoZywianiemrodzin �1.Liczbarodzinobjetych �MOPS,NGO,Gmina �2018-2020 Wgpotrzeb 

WramaChreaIizacjirz尋dowego PrOgramu,,Pomocpa龍twaw ZakresiedoZywiania’’. �PrOgramem. 

3. �Wsparcierodzin �1,Liczbarodzinobjetych �MOPS �2018-2020 Wgpotrzeb 

Wieioprobiemowychprzez Zesp6†ds.PomocyRodzinie. �WSParCiemZespo山. 
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4, �Zapewnieniepomocyrodzinom �1,Liczbarodzinobjetych �MOPS �2018-2020 Wgpotrzeb 

Wformiepracyzasystentem rodziny. �POmOC色aSyStentarOdziny. 

2.Liczbarodzin,Zkt6rymi ZOSta†zreaiizowanypian dziafania. 

3.Liczbarodzinobjetych POmOCaaSyStentarOdziny WramaChrea=zacjizadah Wynikajacychzustawyo WSParCiukobietwciaZy irodzin,,ZaZyciem’’, 

4.しiczbarodzin,Zkt6rymi ZOSta†zreaiizowanvpian dziataniawramachreaIizacji Zadahwynikaj弓cychzustawyo WSParCiukobietwciaZy irodzin,,ZaZyciem’’.. 

与. �Zapewnieniepomocyrodzicom �1,Liczbarodzinobjetych �MOPS �2018-2020 

iubopiekunomprawnym �WSParCiem,,Pomocwdomu’’ 

dzieciom/osobom �ZWIaZanymZrealizacJa 

niepetnosprawnymwformie �COdziennychobowi尋Zk6w ��Wgpotrzeb 

PraCSPO†ecznieuZytecznvch ,,Pomocwdomu’」 �domowych. 

6, �Rozwりanie �1,Liczbaspotkah �MOPS,SOW=K,PCPR, �2018-2020 Wgpotrzeb 

interdyscyplinamegopodejScia �interdyscyplinarnych/zespo†6w �Zespd† 

dorozwi尋zywaniaproblem6w rodzin. �muitiprofesjonalnych. �Interdyscyplinarny, DomyDziecka, Plac6wkioSwiatowe 

2.しiczba「odzin,kt6rych dotyczy†yspotkania interdyscyp冊a「ne/zespo†y multiprofesjonaine. 

3.Liczbarodzinobjetych PrOCedur弓NiebieskiejKarty. 

7. �P「owadzenieprogram6w �1.しiczbazrea=zowanych �MOPS,NGO �2018-2020 Wgpotrzeb 

dotycz弓cychaktywizacji SPO†ecznejdiarodzic6w. �PrOgram6w. 

2.Liczbarodzic6wbior印ych udzia†wprogramach. 

8, �Udzie!eniepomocy �1.Liczbaos6bobjetych �MOPS,SOW=K,PPP �2018-20之0 Wgpotrzeb 

SPeqaiistyczne」 (niepe†nosprawnoS6,PrZemOC WrOdzinie,uZaiechienia,itp.). �terapia. 

2.Liczbadzieciobjetych terapia. 



3.LiczbazreaIizowanvchporad PSYChologlC之nγCh. � � 

4,Liczbazrealizowanychpo「ad PraWnyCh. 

5.LiczbazreaIizowanychporad SOCjalnvch. 

VI.Adresaciprogramu,

Adresatami dzia†afi programu sる　nie tyIko rodziny z dzie6mi,kt6re doSwiadczaja

trudnostiwswoim funkcjonowaniu,ale ka如a rodzina zamieszka†a na tereniegminyStaiowa

WoIa.Oferta Gminy Staiowa Woia ma byC atrakcyjna,PrZyStePna,SPe†nia6swoja mlS」e

PrOfiIaktycznai u†atwiaC wychowanie dziecka,PrOmuj包c tym samym model rodziny

zdzieCmi.

V=.Zakiadaneefektyreaiiza坤Programu.

1,RozwoJPrOfesjonainychfo「mpomocy.

2.Poprawa funkcjonowania staIowowoiskich rodzin zagro2onych wykIuczeniem sp°†ecznym,

Wymaga」aCymWSParCia.

3.Wzbogacanieofertvsp弓dzaniaczasuwoinegodladzieciim†odzie2y.

V川,Finansowanieprogramu.

Zr6d†em師ansowaniazadahokre引onychwprogramieWsparciaRodzinnalata2018-

2020diaGminyStaIowaWolas皐Srodkifinansowepochodzacezbud2etugminyStaIowaWoia,a

takZeSrodkiuzyskanezdotacjizbudZetu paristwa,dotacjiunijnych atakie Srodkibudねtowe

POSZCZeg6lnychpodmiot6wzaangaZowanychwrea=zacjeProgramu.

iX.Monito血giewaluaqja,

Monitoringbedziepolega†nag「omadzeniuiopracowaniuinformacj=danychzebranych

Od wszystkich podmiot6w zaangaわwanych w realizacje dzialah programowych,UmoZiiwi

to bieZaca ocenQ realizacji zaplanowanych kierunk6w dzia†こ高i jednoczeSnie pozwoIi

na wprowadzenie modyfikacjioraz dokonywanie korekt w sytuacjipojawienia sjeistotnvch

Zmianwobszarzespotecznym.

Zagadnieniapoddanemonitornngowi:Monitorin賞kierunk6wdziatafiorazwervfikaciarezuItat6w

mon輔u:

1)kt6rezadanjazarokpoprzednizosta†yzreaiizowanezgodniezharmonogramem?za†oieniami

PrOgramuWPOSZCZeg6lnychobsza「ach?
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2)kt6rezadaniazarokpoprzedniniezosta†yzrealizowanewrazzpodaniemprzyczyny?

3)op6Znienia w reaiizacji zadania wraz z podaniem powodu realizacji badZ przyczynami

nierozpoczeciarea=zacji?

4〉jakie nowe zadania nalefa†obv uwzgledniC w Programie Wspierania Rodziny dla Gminy

StalowaWola?

与)czy sa ewentuaIne zmianv w realizacjizadafi przewidzianych do reaIizacjj wp6Zniejszym

okresie?

Ce!em monitorowania Programu jest pokazanie wiarygodnych,「Zete!nvchinformacji

OStanie zaawansowanych prac,POStePaCh,uChybieniach w reaiiza中zadaんzmianie zakresu

Zadahczyte20Zaniechaniurealizacjizadaniawrazzprzyczynamiiuzasadnieniemtakiegostanu

rZeCZy.

Dane do pomiaru wskaZnik6w pozyskiwane bed尋zinstytucji/podmiot6w zaangaZowanych

iodpowiedziainychzawdraZanieProgramuWspieraniaRodzinydlaGminy StaIowaWoIanaIata

2018-2022na podstawie RAPORTU Z REALiZACJiPROGRAMU DLAINSTYTUC」ilPODMIOTOW

ZAANGAZowANYCH WREALIZAC」E PROGRAMU(wg ustaionego wzoru),kt6「e beda

PrZekazywanedoMOPSdodnia31stvczniakaZdegoroku.

informacja dotyczaca reaIizacjiProgramu oraz osiagnietych efekt6w przygotowywana bedzie

P「ZeZ Dziat Obs†ugiSwiadczehi Koordynacji Program6w Spo†ecznych w Miejskim OSrodku

PomocySpo†ecznejwStaIowejWoli.

Wnioskizmonito「inguirekomendacjiwformiesprawozdaniab弓dastanowi5jedenzeiement6w

aktualizacji Programu.Sp「awozdanie zmonitoringu bedzie sporzadzane do dnia31marca

kaZdegorokuiprzedkfadaneRadzieMiejskiejprzezDyrektoraMOPS.

Wz6rraportu:

RAPOR丁ZREALIZAC」!PROGRAMUDしAiNSTYTUCJ=PODM看OTOWZAANGAZowANYCH

WREALIZAC」EPROGRAMU:

Nozwo

くねiaねn細

Nazwa

切蜂鳥ain鍬α

3めP治IO騰Iqgn吟αα

抑ぢ庇詑n雄か海口短官S治

O飲助m

Sp舶WO之d伽塵m

UwαgI:WprZypadkupod。nね

StOpniαOS奴g証写c胸鵬細Zn砿a

Olubb確kdのnychnaleiy

podofp磨yCZyny

高鍋的巌owonio

OpOZnIenWichrea施o仰n短

WuwのgαChrdwnieZmogq

ZnαIgi〔s碕

極柵αC毎バリg蹄でiedoゆきZ巧亡e

ewentu。hychzmian

W柁0施a切ZOdaIう.
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EwaiuacjaProgramusfuZy6bedzieocenieskutecznoScipodejmowanychdzia†afiorazosiaganych

rezuItat6w.Ewa山acjaopartab弓dzieonastepujapekryteria:

音′∴′　　= �����������Czyza†oZeniaProgramurea!izowanesazgodniezpotrzebamし 
kt6remajaby6zaspokojone,lubproblemamらjakiemajazosta6 丁 � � �� ����� � � 

rOZWIaZane. 

S �eCZnOSC ��� ��� ��� � �Por6wnanie　faktycznych,reZultat6w　o「az　oddziatywanie 
ZWCZeS印eJSZymip「zewidywaniami. 

Zweryfikowanie　czy　powy2sze　osiagniecia　sa　adekwatne 
言草 �貼り討議o筑 ����� � �� �� �　　　′ doponiesionychnak書ad6w, 

U � ���� � � � ��� �Sprawdzenie,CZy　WynikiProgramu　okazaly　sie　rzeczywiScie 容c之調o �託 �� ��� � 
k°rZyStned!ajegoodbiorc6w. 

Dostarczenieinforma事　na　temat　szans　trwania　efekt6w 

PrZedsleWZIeCIaWPerSPektywieSredn1○○1d†ugookresowe」 

Wynikiem przeprowadzenia ewaIuacjibedzie sporzadzenie Raportu Ewaiuacyjnego na koniec

reaiizacjiGmimegoProgramuWsparcia Rodzinynalata2018-2020,Wterminiedo31marca

rokunastepnegoIPrZekazanieRadzieMiejskiejwStaiowejWoiiprzezDyrektoraMOPS.
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