UCHWAŁA NR XX/143/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Lądek-Zdrój na lata 2020-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r.,poz. 713 ), oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Załącznik do uchwały Nr XX/143/2020
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny
dla Gminy Lądek- Zdrój
na lata 2020-2022
Rozdział I. Wiadomości ogólne
1. Wprowadzenie
2. Uwarunkowania prawne realizacji programu
3. Diagnoza sytuacji rodzin w gminie
4. Zasoby gminy
Rozdział II. Cele, założenia i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny
1. Cele Programu
2. Założenia Programu
3. Zadania Programu
4. Odbiorcy Programu
5. Przewidywane efekty realizacji Programu
6. Realizatorzy Programu
7. Źródła finansowania
8. Monitoring i ewaluacja
1. Wprowadzenie
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lądek-Zdrój na lata 2020-2022 stanowi kontynuację
wybranych celów i zadań wskazanych do realizacji w programie na lata 2017-2019 Został opracowany
w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie
z art 176 pkt 1 do zadań własnych gminy należy między innymi opracowanie 3 letnich programów wspierania
rodziny, który ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie przy wykorzystaniu zasobów
gminnych. Kompleksowe rozwiązania prowadzone przez instytucje współpracujące z sobą mają zapobiegać
osłabieniu rodziny i przeciwdziałać powstawaniu sytuacji kryzysowych. Aby program spełnił swoją rolę
powinien prowadzić i stanowić dla członków rodziny, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej
wartości i bezpieczeństwa.
Pojawiające się w rodzinie dysfunkcje powodują interwencje instytucji i służb, które zobligowane są do
podjęcia na jej rzecz określonych działań. Najistotniejszą sprawą w pracy podejmowanej na rzecz rodziny jest
koordynowanie wszystkich działań i wspieranie rodziny w jej podstawowych funkcjach. Występujące
w rodzinie problemy są często złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa,
pijaństwo rodziców, przemoc w rodzinie, bezrobocie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również
problem ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, czy zagrożenie eksmisją. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają
stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia,
policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną. W pracy z rodziną
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomocną rolę spełniać będzie
asystent rodziny. Będzie on realizować zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, stąd założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy się
zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.
2. Uwarunkowania prawne realizacji programu
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Podstawy prawne:
Zadania przyjęte do realizacji, w ramach niniejszego Programu są spójne z kierunkami działań przyjętymi
w szczególności w następujących aktach prawnych:

᠆ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. tj z 2020r.,

poz. 821);

᠆ Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218);
᠆ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U.
z 2019 r., poz. 2277 );

᠆ Ustawa

z dnia
z późn. zm. );

29 lipca

2005r.

o przeciwdziałaniu

narkomanii

(

Dz. U.

tj

z 2019 r.,

poz.852

᠆ Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomoc społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 )
I. Diagnoza sytuacji rodzin w gminie
Lądek-Zdrój, Gmina miejsko-wiejska położona w powiecie kłodzkim i województwie dolnośląskim.
Gmina obejmuje zasięgiem 9 wsi, powierzchnia Gminy wynosi 11.727 ha, to jest 117km², co stanowi
7,14% powierzchni powiatu kłodzkiego oraz 0,59% powierzchni województwa dolnośląskiego. Analizie
poddano materiały uzyskane w toku wykonywanej pracy przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Według danych
na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminę Lądek-Zdrój zamieszkuje
8121 mieszkańców, z tego 398 osób
w rodzinie objętych jest różnorodnymi finansowymi formami w ramach pomocy społecznej, 690 rodzin
korzysta ze świadczeń wychowawczych, 343 rodzin ze świadczeń rodzinnych (w tym 42 rodzin niepełnych),
66 rodzin z Funduszu Alimentacyjnego, 48 rodzin ze stypendium socjalnego, 82 rodziny z dodatków
mieszkaniowych, 11 rodzin z dodatków energetycznych.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z
2011, poz. 887) w rodzinach zastępczych przebywa 14 dzieci .
Tabela nr 1 . Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2017-2019
Rok

Liczba dzieci
ogółem

Dzieci
umieszczone 1
rok

Dzieci
umieszczone 2
lata

Dzieci
umieszczone
3lata

Dzieci
umieszczone 4
lata

Dzieci umieszczone
więcej niż 5 lat

2017
2018
2019

8
14
14

1
5
5

4
3
3

3
6
6

0
0
0

0
0
0

O potrzebie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej decyduje Sąd Rodzinny w sytuacji, gdy rodzice
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie sami wypełniać należycie funkcji opiekuńczowychowawczych wobec dzieci. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje postanowienia
Sądu,
zapewniając opiekę, a gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka ponosi odpowiednio
wydatki:

᠆ 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
zastępczej.
Obowiązek wspierania rodziny oraz organizacja pieczy zastępczej w zakresie ustawowym spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa określa podział
kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami, który przedstawia się następująco:
Gmina
Profilaktyka – wspieranie rodziny,
Asystent rodziny,
Placówki wsparcia dziennego
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Powiat
Piecza zastępcza i instytucjonalna,
Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej,
Adopcje
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Rodziny wspierające
Inne podmioty lub instytucje działające na rzecz
dziecka i rodziny

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
Usamodzielnienie,
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej
(koordynator)
Rodziny pomocnicze

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że na dzień 31 grudnia 2019- 14 .dzieci
przebywa w pieczy zastępczej, w roku poprzednim 14 dzieci a w 2017- 8 dzieci ; Stosownie do ilości dzieci
wskazane są roczne koszty.
Rok

Kwota odpłatności ponoszona przez Gminę rocznie

2017

24.292,52 zł
45.382,46 zł
76.265,07 zł

2018

2019

Wzmocnieniu funkcji rodziny służy stanowisko asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy
Społecznej. Asystent rodziny zajmuje się niezależnie od pracowników socjalnych ,wyłącznie pomocą i pracą
z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej,
która umożliwi jej wychowanie dzieci. Asystent kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzicami, u których
sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego Współpraca ustaje wówczas gdy rodzina
osiągnie samodzielność i prawidłowo wykonuje funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w latach 2017-2019 (na podst. danych OPS Lądek-Zdrój
Rok

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
15 dzieci w rodzinach 31
11 dzieci w rodzinach 25
12 dzieci w rodzinach 32

2017
2018
2019

Pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju pozostawało w roku 2019 - 206 rodzin (osób
w rodzinie 391)
Tabela nr 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2017-2019.
Rok

Liczba
rodzin
ogółem

Rodziny z
dziećmi
ogółem

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 dzieci i więcej

2017
2018
2019

264
315
206

75
56
56

35
23
21

27
24
23

7
7
7

4
2
3

2
0
2

Źródło danych:sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju
Zarówno w roku 2018 jak i w 2019 głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie.
Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy były , niepełnosprawność, ubóstwo,
długotrwała lub ciężka choroba i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wśród osób
ubiegających się o wsparcie w ramach ustawy o pomocy społecznej bezrobocie i ubóstwo
i pozostają jednym z głównych powodów. Przyczyny tych trudności wynikają z niskich kompetencji
wychowawczych, euro sieroctwa, rozbicia rodziny, przemocy, uzależnień, chorób psychicznych, czy
pogorszeniu statusu rodziny, w tym bezrobocia. Zapewnienie wsparcia i pomocy pracowników socjalnych,
asystentów rodziny i pomocy z innych instytucji w znacznym stopniu daje szanse na pozostawienie dziecka
w rodzinie biologicznej. Jak wynika z powyższego zestawienia liczba rodzin z dziećmi spadła z 75 do 56 i taka
liczba utrzymuje się przez kolejne lata 2018 i 2019. Liczbowo porównywalna jest ilość rodzin z dwójką i trójka
dzieci a najmniejsze liczbowo stanowią rodziny z trójka ,czwórka i najmniesze liczbowo z piątka
Tabela nr 3. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze w 2018 i 2019 roku.
Powód trudnej sytuacji życiowej
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2018
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ogółem

ogółem

36
0
11
6
112
98

41
0
12
4
110
85

57

52

29

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenie losowe
Klęska żywiołowa

Liczba osób w
rodzinach
55
0
11
27
262
180

Liczba
osób
rodzinach
71
0
12
21
257
151

92

83

25

96

93

20
4
0
0
11
0

19
5
1
0
10
1

56
27
5
0
18
0

56
32
3
0
15
1

8

7

14

10

1
0

7
0

1
0

16
0

w

Źródło danych:sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju
Pomoc finansowa na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci realizowana jest w Gminie Lądek-Zdrój na rzecz 690 rodzin w tym 824 dzieci. Celem świadczenia
wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Tabela nr 4 . Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych 2019
Rok

Liczba rodzin ogółem

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 dzieci i
więcej

2019

690

416

214

43

12

5

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych na koniec 2019 roku wyniosła 690, w tych
rodzinach odpowiednio znajduje się kolejno jedno, dwoje, troje i więcej dzieci. Ilość rodzin z dziećmi nie jest
tożsama z ilością dzieci w tych rodzinach, bowiem wypłaty świadczeń 500+ miesięcznie zamykają się wypłatą
dla 824 dzieci. Stan taki wykazywany jest na podstawie miesięcznych sprawozdań.
4. Zasoby gminy
Program wspierania rodziny na lata 2020- 2022 będzie służył realizacji gminnej polityki rodzinnej. Działania
na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje opisane w poniższej tabeli.
Tabela nr 5. Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie
1.Urząd Miasta i Gminy ,57-540 Lądek-Zdrój, ul.
Rynek 31

Dowozy dzieci niepełnosprawnych, przyznawanie i
wypłacanie stypendiów.

2.Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju , ul.
Zamenhofa 2

Praca socjalna,
pomoc finansowa, rzeczowa,
dożywianie dzieci w szkołach,
aktywizacja społeczno-zawodowa,
wspieranie aktywności lokalnej,
karta dużej rodziny,
organizacja wypoczynku letniego, minimalizowanie
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problemu niewydolności wychowawczych rodziny.

3.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w Lądku- Zdroju

4.Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lądku-Zdroju

Wsparcie psychologiczne, przygotowywanie i
realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych
wspierających wychowanie dzieci,
młodzieży, organizacja wypoczynku letniego,
poradnictwo psychologiczne, prawne,
świetlice środowiskowe;
przeciwdziałanie problemom dotyczącym nadużywania
alkoholu.
Wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu
problemu przemocy,

Działalność edukacyjno - wychowawcza, psychologiczno
5.Placówki oświatowo - wychowawcze z terenu gminy
- edukacyjna,
Lądek-Zdrój
wsparcie pedagogiczne, psychologiczne dla rodziców i
-2 szkoły podstawowe;
dzieci,
1 przedszkole;
realizacja programów edukacyjnych.
6.Placówki służby zdrowia

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej

7.Parafie z terenu gminy

Działalność charytatywna, pomoc finansowa,
organizowanie wypoczynku;

Źródło danych: dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju
W Gminie Lądek-Zdrój funkcjonuje szeroki wachlarz form pomocy dla dziecka i rodziny ze strony
powyższych instytucji. Są to zarówno poradnictwa jak i konkretne usługi, które wspierają zwalczanie
bezradności opiekuńczo-wychowawczej, zajmują się profilaktyką, walką z sytuacjami kryzysowymi, nałogami
itp. Instytucje wspierają i pomagają, w stworzeniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci
w środowisku rodziny biologicznej.
Rozdział II Cele, założenia i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny
1. Cele Programu
Głównym celem Programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci
w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu
obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Lądek-Zdrój
Cele szczegółowe:
1) Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin;
2) Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny;
3) Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym;
4) Podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi;
2. Założenia Programu
Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata 2020-2022.
Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny poprzez działanie
mające służyć:
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᠆ wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny, biologicznej na wczesnym etapie jej funkcjonowania,
᠆ wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony dzieci przed
nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem,

᠆ poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz wspieranie
uczniów wymagających pomocy,

᠆ zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie stosownych działań
profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku,

᠆ zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne reagowanie
w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia.
3. Zadania Programu
Harmonogram Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w gminie Lądek-Zdrój został
przedstawiony, w formie poniższej tabeli .
4. Tabela nr 6. Harmonogram Programu.
L.p.

1.

Zadania

Prowadzenie
działalności
profilaktycznej na
rzecz rodziny

2.

Udzielanie wsparcia i
pomocy rodzinie
przeżywającej
trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo wychowawczej

3.

Doskonalenie
współpracy
pomiędzy
instytucjami i
podmiotami
działającymi na rzecz
dzieci i rodziny

Działania
1) udział w kampaniach
konferencyjnych
seminariach promujących
wartość rodziny;
2) udział w programach
profilaktycznych i
edukacyjnych
wspierających
wychowanie rodziny
1) Praca socjalna
skierowana na rzecz
rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo –
wychowawczych,
poradnictwo
specjalistyczne
2) udzielenie pomocy
finansowej i rzeczowej,
pomoc w formie
dożywiania dzieci w
szkołach, udzielenie
dzieciom stypendiów
szkolnych;
3)wsparcie asystenta
rodziny , pracownika
socjalnego w opiece i
wychowaniu dzieci
1)Współpraca szkół,
policji, służby zdrowia,
kuratorów, Gminnej
komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Zespołu
Interdyscyplinarnego,
organizacji
pozarządowych oraz
innych instytucji,
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Termin
realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

Wszystkie
podmioty
uczestniczące w
realizacji
Programu

- ilość plakatów,
ulotek,
- utworzenie zakładki
na stronie
internetowej,
- ilość programów

20202022

Wszystkie
podmioty
uczestniczące w
realizacji
Programu

- ilość porad
udzielonych
- ilość rodzin
objętych pomocą
finansowa, rzeczową,
ilość dzieci
dożywianych w
szkołach,
- ilość przyznanych
stypendiów
szkolnych,
- ilość kontraktów
socjalnych

20202022

Wszystkie
podmioty
uczestniczące w
realizacji
Programu

- liczba spotkań,
szkoleń konferencji
itp.

20202022
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2)stała współpraca z
PCPR jednostką
realizującą działania z
zakresu pieczy zastępczej,
3)doskonalenie kadry
Źródło: opracowanie własne.
5. Przewidywane efekty realizacji Programu
Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia
bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz
stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka. Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin
przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze.

᠆ Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny,
᠆ zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz

rozwiązywanie już

istniejących ,

᠆ zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
᠆ zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych,
᠆ wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych.
6. Realizatorzy Programu Podmiotami realizującymi Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 20202022 są instytucje zawodowo zajmujące się wspieraniem i pomocą rodzinom z terenu Gminy Lądek-Zdrój. Ich
współpraca i profesjonalne podejście do problemów występujących w rodzinie umożliwia stworzenie spójnej
i wielowymiarowej podstawy do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w środowisku rodzinnym. Realizowane
w ramach niniejszego Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku ale na całej rodzinie, również
w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej
rodziny.
Koordynator Programu jakim
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju współpracować
będzie z następującymi instytucjami:
1. Urzędem Miasta w Lądku-Zdroju
2. Zespołem Interdyscyplinarnym i Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Komisariatem Policji w Lądku-Zdroju ,
4. Placówkami oświatowymi i Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
5. Zakładami ochrony zdrowia
6. Organizacjami pozarządowymi
7. Strażą miejską
7. Źródła finansowani
Realizacja Programu będzie odbywać się w zakresie posiadanych środków budżetu gminy, budżetu państwa
oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
8. Monitoring i ewaluacja
Koordynatorem programu jest Ośrodek pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju Monitoring będzie polegał na
zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach przedmiotowego programu, we
współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizacje.
Lądek-Zdrój, dnia 15 maja 2020
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.179, ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. tj z 2020r., poz. 821), rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust.1,
uchwala gminne programy wspierania rodziny. Zgodnie z treścią art 176 pkt 1 wspomnianej wyżej ustawy
do zadań własnych gminy należy: opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania
rodziny.
Niniejszy Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lądek-Zdrój jest kontynuacją programu
wspierania rodziny realizowanego w gminie Lądek-Zdrój w latach 2017-2019. Program wskazuje
działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.
Głównym celem jest stworzenie spójnego systemu wspierania rodzin poprzez pracę z rodziną oraz
zapewnienie pomocy w wychowaniu dzieci. Obowiązek ten będzie realizowany przy wzajemnej współpracy
i współdziałaniu odpowiednich służb społecznych, organizacji pozarządowych i instytucji zawodowo
zajmujących się wspieraniem rodziny.

Burmistrz Lądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Id: B129D66D-2095-45EC-A51C-D00EAE2EA42F. Podpisany

Strona 1

