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Rozdzial I

Wprowadzenie

Rodzina jest najmniejsą, najstarszą i najporvszechniejszą formą życia społecznego,

utrąmującą biologiczną ciągłość. Jest naturalnyn środowiskiem ron,voju i dobra rvszystkich

jej cźonków, a \ir' szczegóIności dzieci. Pełni szereg funkcji zaperłłriając bezpiecze:nstwo i

zaspakajając potrzeby jej członków. Rodzina jest odporviedzialna za ksnakowenie i

*1petnianie podstarł,olłych funkcji, bedąc fundamentem Ęcia społecznego, Zatenr to od

pralł,idłorvego funkcjonowania rodziny zależry prryszŁość naszego społeczeńs§va,

Isorieje mnós§vo prz|cĄflI, które utrudniają członkom rodziny wlpełnianie

podsta*,orłych funkcji i zadń. Są one 
^Nlązane 

z narastającym tempem zrcią zachodzącym

postępem, łatw,vrn i szerokim dośępem do środków masowej komunikacji, rozwojem form

przemocy i przesĘpczości, uzaleinieniami i bęzrobociem,

Dla dobra dźeci,lróre potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze sfrony dorosĘch,

środowiska rdzinnego, afuosfery szczęścią miłości i zozumienią w trosce o ich

harmonijny rozwój i ptzysńą samodzielność życiową dla zapewnienia ochrony

przysługujących im praw i wolności została w dniu 9 czerwca2Ol1 roku uchwalona ustawa o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

W świetle założeń powyższej ustawy skuteczna pomoc dla rodziny przeĘwającej

trudności w opiekowaniu się i rłychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzięci i pomoc

dla nich moze być osiągnięta przez wspóĘracę wszystkich osób, ins§tucji i organizacji

pracuj ących z dzięćmi i rodzicami.

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz nalŃa212a,20ŻŻjest dokumentem

opartym naprzepisachww. ustawy, któraw art. 176 pkt. 1 zańęra zapis o opracowaniu i

rea|izacji w ramach zadń własnych gminy, trzyletnich gminnyc| programów wspierania

rodziny. program przewiduje tworzęnie opfymalnych warunków do popra\ł}, jakości

funkcjonowania rodzin przeLywających kryzys \v pełnieniu podstawowej funkcji, a taŁłe

tworzenie warunków, które sprzyjają pomocy ze strony środowiska lokalnego, "

Adresatami programu są rodziny z dztećmi, zamieszkujące na terenie Grniny
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Rozdział II

podstałry praryne programu wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz

i. Ustalva z dtlja 8 marca1990 roku o samorządzie gmirrnym (tj,Dz.U. z ż019 T.ż poz.
506 z późn,zm.)

2. Ustawa o pomocy społecznej (tj. Dz.U, z2al9 t.,poz.l507 zpóźn, z,,)
3, Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dńa 15 pńdziernika 2018 r. w sprawie

ustanowienia wieloletniego rządowego programu,,Posiłek w szkole i w domu', nalata
2019-2023 (tI.P. z 20i 8 r., poz.IO}7 z późn.an.);

4, Ustawa z dnia28 listopada2003 r. o świadczeńachrodzirurych (tj. Dz.U. z2018 r.,
poz,2220);

5, Ustawa z dńa29 \ipca 2005 roku o przeciv,tdziałaniu przemocy w rodzinie.(tj. Dz.U.
z2020 r.,poz.2|8);

6. Ustawa z dnia25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy.(tj. Dz.U. z2019 r.,

poz.2086);

7. Ustawa z dńa 5 grudnia 2014 roku o Karcie Duzej Rodziny.(tj . Dz.TJ. z 20L9 r., poz.
L390 zpóźn.zn.);

8, Ustawa z 74 częrwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego .(tj.Dz.IJ. z
2020 r.,poz.256);

9. Ustawa z dnia 7 września 2007 t. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j.
Dz.U . z 2019. t., poz. 67 0 z późn. zm.);

10. Ustawa z dtia 27 sierpnia ż009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 t,, poz.

869 zpóżn.ntl.);

11. Ustawa z dnia7 wrześńa i99i r. o systemie oświaty (t. j. Dz,U. z2OL9 t.,poz, I48I z
późnzm.);

12. Ustawa z dnia21r czervvca2OOl r. o dodatkach mieszkanioĘch (t, j.Dz.IJ. z2019 r.,
poz.2I33);

13. Ustawa z dńa 9 czerwca2OIt r. o wspieraniu rodzin} i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz.U. z2019 r.,poz. ttll zpóźn.zm,);

pożn. zm.);

15. Ustawa z dn. 1 1 lutego ż016r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U.
z201,9 r. poz.2407),
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16. Ustawa z dńa 4 listopada 2016 t. o wspieraniu kobiet w ciq4 i rodzin ,,Za życiem"

(tj. Dz.U, z20|9 r. poz.473 zpóźn. zm,);

17. Ustawa z dńa 26 pńdziernlka 7982 roku o wychowaniu w trzętwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj, Dz.U. z20I9 r. poz. 2277);

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji nądowego plogramu ,,Dobry Start" (tj. Dz. U. z ż0I8 r.) poz.

106I zpóźn.zrn.);

19. Rozporządzeńe Ministra Pracy i PoliĘki Społeczrej 7 dnia22 grudńa 20i 1 roku w

sprawie ins§ćucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U.nr 292 z dńa 22.12.2011, r. poz.

I720);

20. Uchwała Nt II/22/20I8 Rady Miasta Racibórz z dnia 1,9 grudnia 2018 r. w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do ptryznańa

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pienięznego na zakup

posiłku lub Zyrłmości dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

,,Posiłek w szkole i w domu" nalata - 2019-2023.

Rozdział III

Diagnoza środowiska i problemu

Racibórz jest miastem lezącym w pofudniowej Polsce, w województwie śląskim, w

powiecie raciborskim. Miasto pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego,

przemysłowego, handlowo - usfugowego, ąkademicki ego oraz kulturalnego.

Według danych Urzędu Miasta Racibórz na dzień 31.12.2019 r. na terenie Miasta

zameldowanych było 49 76l osób.

Analizując jakość żryciamieszkańców Miasta Racibórz na\eĘ wziąć pod uwagę wiele

kategorii, takich jak, np. warunki mieszkaniowe, dochody,. praca,'edukacja, środowisko,

społeczeństwo obywatelskie, zdrowie, zadowolenie z Ęcia i bezpieczeńsfwo. Na jakośó Zrycia

mieszkńców Miasta Raciborza w ciągu ostatrrich lat wpływ miały wszystkie powyższe

T gbsza*ze usług edukae}jnłeh, epieleułieąehi ,i,;ychorira;;cą,ch ,la terenie-Miasta

Racibórz znajduje się 6 szkół podstawowych, 4 zespoĘ szkolno - przedszkolne, 12

przedszkoli oraz żĄobek Na tęrenie miasta funkcjonuje ksźałcenie zawodowe, nie tylko na

poziomie szkół średnich, ale teżwyższym.
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Miasto Posiada rozbudowany system pomocy społecmej, w §łrn instytucje, placówki i
PlogramY dziŃające na tzecz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych,
bezdomnych, rodzin z problemami opiekŃczo wychowaw czymi cż! też osób
wykluczony ch, bądź zagrożony chmarginalizacj a społeczną,

Na terenie miasta Racibórz zamieszkują rodziny przeżywające trudności w
reaiizowaniu funkcji oPielcńczo * wychowawczĄ, Znaczna część objętych pomocą rodzin
jednoczeŚnie zrnaga się z innymi problemami w tym : uzależ-nienia, niepełnosprawność
intelekfualna czY benobocie. Pomoc organizowana jest w formie wsparcia asystenta rodżny
lub Pracownika socjainego Świadczącego pracę socjalną w środowisku. DziŃańatakie mają
charakter Planowanej pracy w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypeŁriania
zabwzonych fuŃcji.

OŚrodek PomocY SPołecznej zatrudnia asystentów rodziny od 2012 t. zgodtie z
Ustawą o wsPieraniu rodziny i systemie piecry zastępczej z dnia 9 czervvca ż011 t.Asystent
rodzinY kierowanY jest do Pracy tylko z rodzinarrti, przeżrywĄącymi trudności w wypełnianiu
funkcji oPielnńczo-wYchowawczych. Asystent rodziny pehri rolę pomocnika, doradcy,
mediatora, Podejmuje dzińaua rnierzĄące do zmiany wzajemnych stosunków w rodzinie,
wsPiera i aktYwizuje rodzinę, motywuje do zrrriany i asystuje człoŃom rodziny w osiągnięciu
ich własnych celów.

Do zadań asYstentów rodziny należy takżę w oparciu o Ustawę z drua 4listopad,a 2016
roku o wsPieraniu kobiet w ciąiry i rodzin ,,Za życiem" koordynowanie wsparcia dla rodzin
oczekującYch na narodzinY dńecka,posiadających dokument potwierdzaj ący ciązęlub rodzin
z dziecl<lem PosiadającYch zaŚwiadczenie o cięźikim i nieodwracalnym upośledzeniu albo
nieuleczalnej chorobie zagtńającej Ęciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasię porodu.

Pracownik socjalnY Prowadzi pracę socjalną w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2b04 roku, która jest działalnością zawodową *a.jicą na celu świadczenie
PomocY rodzinom we wzmacnianiu tub odzyskiwaniu zdolności db funkcjonowania w
sPołeczeństwie PoPtzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Celem świadczonej pracy
socjalnej jest rozwinięcie lub wzmocnienie ich akłwności i samodzielności lryciowej.

SPołeczrrej w Raciborzrr Zespoł Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w
Rodzinie, ZesPÓł został Powołany na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w todzinię z
dnta 29 lipca 2005 r. i UchwĄ Nr VIIV105/201 i Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czewvca
2011 r,
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Do zadan ZesPofu Interdyscyplinarnego naleĘ diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie, Podejmowani e dzińńw środowisku zagrożonyrrr przemocą w rodzinie mających na
celu Przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym

Przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o ins§rtucjach, osobach i możliwościach
udzielenia PomocY w Środowisku lokalnym, inicjowani ę dzińń w stosunku do osób

stosującYch Przęmoc w rodzinie, monitorowanie zjawiska przemocy oraz prowa dzeńe

ProcedurY Niebieskie KartY. W ra:rrach pomocy dziecku zagrozonęmu przemocąw rodzinie
ZesPÓł InterĄscYPlinanry kieruje do Sądu Rodzinnego wniosek z prośbą o wgląd w sytuację
rodziny.

Tabelanr 1. (Źródło; dane ZIprzy OPSw Raciborzu)

RodzinY zamieszkujące Gminę Racibórz są objęte wsparciem finansowym
wYnikającYm z Przep,isów prawa o których mowa w : Uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start" ( świadczenie

300+) , Ustawie z dńa 28 listopada2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Ustawie z dnia
11 lutego 2016 roku o pomocy panstwa w wychowaniu dzięci (świadczenie wychowawcze

D z i ał ani a p o dj ę t e pr z e z Z e sp ół Int er dy s cyp I inarny

2017 20t8 2019

Lięzba sporząd zonycL
Niebieskich Kart A l42 t23 101

Liczba wniosków o wgląd
w sytuację rodziny do Sądu
Rejonowego w zvłiązku ze
wszczętą procedurą
Niebieskie Kańy

2I 27 37

Liczba wnioskóv
skierowanych do GKRPA 25 I2 6

fiednorazowe Świadczenie w wys. 4000 zł.), Ustawy z dńa 7 wtześńa2007 roku o pomocy
osobom uPrawnionym do alimentów, Ustawy z dńa7 wrześńa 1991 roku o systemie oświaty
(stypendia szkolne).
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Do zadń ZesPołu InterdYscyplinarnego naleĄ diagnozowanie problemu przęmocy w
rodzinie, Podejmowanie dziŃńw środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu Przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
Przemocą w rodzinie, rozPowszechnianie informacji o instylucjaĄ osobach i możIiwościach
udzięlenia PomocY w Środowisku lokainym, inicjowani ę dzińń w stosrrnku do osób
stosującYch Przemoc w rodzinie, monitorowanie zjawiska przemocy oraz prowadzenie
ProcedurY Niebieskie Ka*Y, W ramach pomocy dziecku zagrozonemu ptzemocąw rodzinie
zespoł Interdyscyplinarny kieruje do sądu Rodzinnego wniosek z prośbą o wgląd w syfuację
rodziny,

Rodziny zamieszkujące Gminę Racibórz są objęte wsparciem finansowym
wYnikającYm z PrzePisów prawa o których mowa w : Uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 roku w sPrawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start,, ( świadczenie
300+) , Ustawie z dnia 28 listopada2a03 roku o świadczeniach rodzirrnlch, Ustawie z dnia
11 lutego 2016 roku o Pomocy paristwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wyehowawcze

(ednorazowe Świadczenie w wys. 4000 zł.), Ustawy z dnta 7 wtzęśńa2007 roku o pomocy
osobom uPrawnionYm do alimentów, Ustawy z dnia7 września 1991 roku o systemie oświaty
(stypendia szkolne).

D zi ał ani a p o dj ę t e pr z e z Z e sp ó ł Int e r dy s cyp l inar ny

Tabelą nr I. Qródło: dane ZI przy OPS w Raciborzu)

Niebieskich Kart A

Liczba rłniosków oĘi
w sytuację rodziny do Sąd
Rejonowego w związku
wszczętą
Niebieskie Karry

Liczba wriosk
skierowanych do GKRPA
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Dzieciom z rodzjn majdujących się w trudnej syfuacji życiowej pwznawarla jest

talcże pomoc niepieniężma w formie wyżywienia w placówkach oświatowych w ramach

UchwĄ Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pńdńemka 2018 roku w sprawie ustanowienia

wieloletniego programu rządowego ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata żOIg _ż023,

Punlctem wyjścia do określenia zadń Gmirrnego Progtamu Wspierania Rodziny jest

ana]iza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społeczrej w

Raciborzu.

Liczba rodzin korzystajqcych z różnychform wsparcia dla rodzin

Lp. Formy wsparcia 20t7 2018 ża§

l-i"ra" roarnkorzystaj ących z pomocy społeczrej 736 661 625

2,
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomoc)

społecznej
1 595 |354 1076

3. Licńa rodzin korz}staj ących z zxiłków rodzin:rych ż060 2IlL 272|

4.
W raezir korzystających z Funduszr-

Alimentacyjnego
244 T5 278

5. Liczba uczniów otrzymuj ących stypendium socjalne 108 119 I23

6.
I1ośó dzieci w rodzinach objętych asystenturą

rodziny
I32 170 186

7.
Liańa dzięciŻ terenu Raciborza przebywających u

rodzinach zastępczych
78 95 109

8.
ffi Raciborzu przebywających n

placówkach opiekuńczo - wychowaw czych
27 29 30

9.
ffiz terenu Raciborza otrzymującycb

świadczenie wychowawcze 5 00+
4010 3981 7700

322 ż73 żOa
10.

I1ość osób, którym ptzyznana pomoc w tbrmre

posiłlnr/obiady w szkole lub wyżylvienie w żłobku

lub przedszkolu.
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I1ośćwnioskówowy@
Ilość wniosków o

Liczba dzi""i r t"r@
świadczenie z programu,,Dobry start''

Ilość Niebi.sklctTń@
Interdyscypiinamy

Tabela nr 2. Qródło; dąne IJM oraz OPS w Raciborzu)

Przy czyny trudnej sytuącj i Ą ci ow ej r o dzin z ami e s zkuj qcy ch
zostały w poniższej tabeli.

Mias to Racib órz przedstawione

Powód trudnej sytuacji

Ęciowej

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Liczba
rodzin

Liczba
osób $
rodzinacb

Liczba
rodzin

Liezba
osób Tt

rodzinacb

Liezba
rodzin

Lięzba
osób w
rodzinach

Ubósfwo 68 1i5 40 83 39 88

sieroctwo 0 0 0 0 0 0

Bezdomność 97 l07 95 l03 92 98

potrzeba ochron1
macierzyństwa 89 411 75 350 70 309

w tym: wielodziefirośó 47 26I 40 22I 36 188

Bezrobocie 304 728 24I 577
l

197 464

Niepełnosprawność 341 560 300 478 289 44,7

Bezradność w spriwact
opiekuńczo

wychowawcrych j 8 5z 8 26 6 2tprowadzenia gospódarsŃi
domowego - ogółem

w tym: rodziny niepełne 4 I7 4 14 l J
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rodziny wieiodzietre 0 0 0 0 0 0

przemoc w rodzinie 3 6 J 5 2 4

Potrzeba ochrony ofiar 0 0 0 0 0 0

Alkoholizn I9 21 I4 18 18 19

Dfugotrwała lub ciężĄ<e

choroba
365 584 342 <11 3ż5 47,1

Trudności \ł
przystosowaniu do §cia
po opuszczeniu zakładu

kamego

6 7 |4 16 9 9

Trudności w integracji

osób, które otrzymĄ
status ucho&źcy lut
ochronę uzupełniającą

0 0 0 0 0 0

zdarzeruę losowe 0 0 1 1 1 J

Sytuacja kryzysowa 1 1 1 1 0 0

Klęska żywiołowa lut
ekologiczra

0 0 0 0 0 0

Narkomania ż ż 5 5 4 4

Tąbelanr 3, Qródło: dane OPSw Raciborzu)

Jak wynika z powyżsrych danych najczęstszym! przyczynami trudnej synracji

zyciowej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w ostatrrich trzech latach są

rodziny w których występuje długofrwała choroba, niepełnosprańośó i beaobocie. Zatem

raciborskie rodziny, które borykaj ą się z problemem w wypełnianiu funkcji opiekuńczo

wychowawczych jednocześnie doświadczają innych probiemów. Najczęściej są to rodziny

wieloproblemowe, gdzie niewydolnośó opielcńczo wychowawcza jest konsekwencją

asystenta rodziny występuje niepełnosprawnośó intelekfrralną bezrobocie wYnikającę z braku

gotowości do podjęcia pracy lvzależńenia.
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O gó I na lic zb a dz i e c i z am e l d ow any c h w Rac ib or zu

wiek dzieci
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość dzieci Ilość dzieci Ilość dzieci
a-2l€lt 1355 I384 L401

3 lata 446 428 442

4-5 lat 693 865 872

6 lat 43I 466 428

7 lat 468 433 469

8_12 lat 2151 22I0 2242

i3-15 lat l333 l264 l228
16-17 lat E73 849 847

18 lat 45E 450 413

Razem 8408 8349 8342

Tabelanr 4. Qródło: dane t]Mw Raciborzu)

Dane zawarte w powyzszej tabeli wskazują, iz liczba urodzeń dzieci w latach 2017-2019
uległa nieznacznemu obniZeniu.

Id : 8F646B3F-3 A09 -497 8-8D96- 1 9E3E4D50770. Podpisany
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Analiza swoT systemu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem

Mocne strony Słabe strony

- rozrvinięty system pomocy społeczrrej
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
pomocowa,
-dostępność do
poradnictwa

bezpłatnegoI
specjalistycznego,|

realizowanego przęz jednostki nubliczre i]

organizacj e pozarządowe,
- rozwijający się system pieczy zastępczej,
- współpraca między
ins§rrucjami wspomagającymi rodzinę,
- funkcjonująca
Dziennego
,,sTREFA",
- funkcjonujący
,,MAIA" i
Bezdomnych,
,,Drogowskaz",
- wdrożenie nowych ronxłiązń systemowych
polegających na rczdzieleniu pracy socjalnej
od zadńadministracyjnych,
- adekrłatna |iczba zatrudnionych
asystentów rodziny w stosunku dc

istniejących potrzeb.

Placówka Wsparcia
i Klub dla MłodzieĄ

Dom dla Matek z Dz:,eóń
schronisko dla kobiet
Miejskie Centrum Profi laktyki

- Urat< odpowiedniej ilości mieszkń
socjalnych,
- długi okres oczekiwania na ptzydziŃ lokali
mieszkalny cb z zasobow Gminy,
- mńa liczba chętnych do pełnienia fuŃcji
rodziny zastępczej,
- ograniczona ilość miejsc pracy dla osób

niepełnosprawnych,
- brak opieki psychiatrycmej dla dzieci
i młodziei

- częste zmiany miejsca zamieszkania
rodzin wieioproblemowych, urrikających

kontaktu z systemem pomocy społecznej,
- brak motywacji w części rodzin
objęĘch wsparciem do poprawy sytuacji

źyciowej,
- uzależtńęńa występujące w rodzinach,
- osłabienie się flrnkcji opiekuńczej rodziny,
- restrykcyjność przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych
utrudniająca przekaunilanb informacji
pomiędzy podmiotami dzińającymi na rzęcz
wsparcia rodziny,

- tworzenie nowych form wsparcia i pracy
rodziną,
- wzrost świadomości znaczeńa
wartości rodziny,
- możliwość pozyskania
finansowych w ramach programo
rządowych i dotacji unijnych,
- dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacj
i umiejętności zawodowe kadry
wspierania rodziny

- utrzymu3ąca slę grupa Kllęr
dfugotrwale korzystających ze wsparcia
pomocy społecznej.

Id: 8F646B3F-3A09-4978-8D96-19E3E4D5Cr10. Podpisany
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Rozdział rV

Cele, za dania, wskźniki i r ea|izatorzy pro gramu

Cćl,tiófin ,Pro§rilmfii

Głównym celem programu jest tworzenie sprzyjających warunków dla
rodziny, a nie bezpośredni e zaspokaj anie j ej potrzeb.

fru:kcjonowania

- liczba rodzin
ponocy furansowej
- Liczba rodzin z dziećmi tolr_i łcićtze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,-- liczba rodzin z dziećm| którym
prżyznano świadczenie wychowawcze 500ł,- liczba 1odzin z dziećmi, którym
ptry7nano świadczenie rodzicielskie,
- ltczba . rodzin z dziećmi, którym
pruyz.7ano świadczenie pielęgnacyjne,
- liczba rodzin z dzięćń, którym
ptzyznano zasiłek pielęgnacyjny,
- liczba rodzin z dzi.ęcmi, którym
przlmano świadczenie w ramach rządowego
programy,,Dobrystart'',
- |iczba rodzin z dziećm| którym
przyzr7ano jednorazowe świadczenie na
podstawie ustawy dla kobiet w ciqZy i rodzin
,,Za Ęciem",
- Iiczba rodzin z dziećmi
pobierających świadczenia z funduszu
alimentacyjnego,
-ltczba ńożonych wriosków o wydanie Karty
Duzej Rodziny oraz ,,Rodzina *'',
- liczba dz.ięci i młodzieĘ korzystających z
wyzywienia' w placówkach oświatoĘÓh w
ramach progmmu ,,Posiłek w donru i szkole''

RealŁatorry:

Id: 8F646B3F-3A09-4978-8D96- l 9E3E4D50770. Podpisany



-Liczba rodzin objętych wsparclem

asy§tenta rodziny,
-Ijlczbarodzin z dzięcmi objętych pracą socjalną,

-|iczba przeprowadzonych interwenc.lt

pTzaz ptacownika socjalnego,

- ilość dzięci i młodńeĘ objętych badaniami

diagnostyczrymi w Poradni Psychologiczno
Pedagogiczrej,
- ilość dzieci objętych terapią psychologiczną w
Poradni Psyóhologiczro Pedago gicznej,

- liczba przeprowadzonych spotkń ptzez

funkcjonariuizy Policji w Domu dla Matek z
Dziećmi,,MAIA" ,

- Iiczba rodzin z których dńęci skierowano do

Placówki Wsparcia Dziennego,
- |iczba dzieci uczęszczających do Placówki

Wsparcia Dziennego,

- Iiezba dzieci skierowanych do różnych form
pieczy zastępczej,

- liczbamiejsc w żłobku i przedszkolach,

- liczba zrea\izowanych form wsparcia,

- |iczba dzieęi i młodzieży objętych wsparciem

- Iiczba zespołów tlo spraw okresowej oceny

sytuacji dziecka przebywalącego w pieczy

zastępczej,
- Liózba wspólnie opracowanych planów z

ptacy socjalnej
asystenturą

wychowawczo,

- podejmowarrie działń interwencyjn
w sytuacji zgłoszenia zagrożenia
lub Ęciadziecką

- diagnozowanie dzieci i młodzieĘ,
dzieciom i młodzieĘ otaz ich rodzino
bezpośredniej pomocy psychologiczno
pedagogiczrej

- prowadzenie poradnictwa specj alistycmego
rodzin z dziećmi,

- zapewnienie miejsc w
Dziennego i środków
fuŃcjonowanie,

- współfinansowanie pobytu dzieci w pi
zastępczej,

miejsc dla dzieci w żłobku

i wspieranie dziŃń
szans edukacyjnych

- podejmowanie dziŃń na rzecz
dziecka przebywającęgo w pieczy zastępczej
rodziny biologicznej,

- |iczba dzieci, które powrócĘ do too.any

Id: 8F646B3F-3A09-49?8-8D96-1 9E3E4D50770. Podpisany



- dńńańa rla rzecz powrotu do prawidł
funkcjonowania w społeczeńJtrvie
zagtożonych, wykluczeniem społecznym
sytuacji kryzysu

- realizacja projektów mających na
budowanie prawidłowych relacji p

- Iiczba rodzĘ którym udzielono schronienia w
Domu dla Matek zDziećmi,,MAJA'' ,

- Iiczba zl:ealizowartych projektów w Domu dla
Matek z Dzieómi,,MAIA",

spędzanie czasu wo]nęgo w gronie rodzin}.

Id: 8F646B3F-3A09-49?8-8D96- 1 9E3E4D5 i)770. Podpisany
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Rozdział V

Zasady finans owania pro gramu

Finansowanie proglamu odbywać się będzie ze środków: buózetu Miasta Racibórz, dotacji z

budzetu pństwa na dofinansowanie zadńwłasnych, dotacji zbudżealpanst,wa narcaIiz,ację

zadń zleconych, programów rządowych z za!łęsu wspierania rodziny, innych środków

pozyskanych w ramach konkursów dotacyjnych,

Rozdział VI

Monitoring i ewaluacja programu

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Raciborz na iata 20ż0,2a2ż zgodnie z

Ustawą z dnia 9 częrwca 20II t. stanowi dokument wyznaczający cele i zadańa na okres

trzech lat. W nłiązku z Em wymaga oceny i weryfikacji efektywności podejmowanych

zadń.

Monitoring programu ma w założeńach bieżące gromadzenie i analizowanie

informacji o stanie jego realizacji. poanroli to na ustalenie postępu i realizacji poszczególnych

Głównym realizatorem monitoringu programu jest Ośrodek Pomocy Społecmej w

Raciborzu. Informacje uzyskane w wyniku monitoringu będą poddane analizie, posłu:żą do

wyciągnięcia wniosków i dokonania jego ewaluacji,

Id: 8F64683F-3A09-49]'|t-8D96,19E3E4D50770, Podpisany
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Produktem ewaluacji i monitoringu będzie sporządzany do 31 marca każdegonastęPującego Po sobie roku raport zrealizacjiprogramu przedstawiany Radzie Miasta.

SPrawozdani a z reaiizacji adńz zakresu wspierania rodziny na terenie GminyRacibórz za'Iata2020'2022będzie miało na celu ocenę, 
"ry 

*.ryrttie zaplanowane działania
zo staĘ zrealizowane zgodni e z założeruałni.

Rozdział VII

zakońezeńe

Niniejszy progrłrm jest programem ramow)Ąn, sfużącym wypracowaniu sprawnego iefektyw:rego systemu dńałń rłpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny pruy
Ścisłej wsPÓĘracY instYtucji działających na rzeczdziecka i ródziny, jak również środowiska
lokalnego' WÓwczas Prograrn moze stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia iro&iny.
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