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I. Wprowadzenie i diagnoza problemu  

 

1. Wprowadzenie 

Rodzina to  najważniejsza i podstawowa komórka społeczna, jest pierwszym naturalnym 

środowiskiem człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny ma wpływ na to, jak kształtują się nasze 

prawidłowe wartości. Styl, atmosfera życia w rodzinie decydują o tym jak dziecko, a później młody człowiek 

wykorzystuje zasób zdobytych doświadczeń. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, 

która otacza je miłością, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaspakaja jego potrzeby. Z punktu widzenia 

potrzeb dziecka, rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewnianiającym bezpieczeństwo emocjonalne, 

jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym główny element stanowią interakcje zachodzące 

między jej członkami. Rodzina w sposób świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, 

przekazuje mu swój system wartości, tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na 

całe życie. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Pomyślny 

rozwój dziecka jest możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie.  

W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny dziecko ma prawo do specjalnej ochrony 

i pomocy państwa. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny 

powinny być zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa 

do utrzymania kontaktów z rodzicami.  

Gmina Bobolice od kilku lat prowadzi wiele inicjatyw na rzecz wspierania rodziny m.in. poprzez 

realizację działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia funkcjonujące 

na terenie gminy. Działaniom profilaktycznym, mającym na celu stworzenie dziecku odpowiednich 

warunków życia w jego środowisku rodzinnym, muszą towarzyszyć działania na rzecz doskonalenia 

i rozwoju różnych form pieczy zastępczej.  

Gmina Bobolice od kilu lat oferuje szeroki wachlarz usług na rzecz rodzin dotkniętych różnorakimi 

problemami i dysfunkcjami.  

 

1.1. Podstawą działań ujętych w Programie jest: 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;  

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

 

2. Diagnoza 

Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcjonalności rodzin w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych została dokonana w oparciu o dane Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bobolicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wg stanu na dzień 30.09.2017 r. 

Według analizy pracowników socjalnych bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

zdiagnozowano w 9 środowiskach, przy czym część tych rodzin przy zapewnieniu wsparcia MGOPS 

jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój fizyczny i duchowy, co daje szansę na pozostawienie 

dziecka w rodzinie naturalnej. Po dokonaniu dogłębnej analizy powyższych środowisk przez pracowników 

socjalnych należy uznać, że istnieje zagrożenie, iż działania podejmowane przez ośrodek okażą 

się niewystarczające, między innymi z uwagi na brak współpracy rodziny. Zatem w sytuacji zagrożenia 

dobra dziecka sąd opiekuńczy może zarządzić środek zapobiegawczy w formie umieszczenia dzieci 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinie zastępczej.  

Zadania ujęte w programie  zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej trudności celem 

przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych.  

Na terenie Gminy Bobolice w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 10 dzieci, poza terenem 

gminy 19 dzieci w rodzinach zastępczych. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych umieszczonych 

jest 7 dzieci.  
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Na pytanie dotyczące określenia skali problemu uzależnień na terenie gminy 45% osób, wśród 

których przeprowadzono badania oceniło, iż problem ten występuje na średnim poziomie, 30% ocenia, że 

jest wysoki, 3% że niski, natomiast aż 22% nie ma rozeznania w omawianej kwestii. 
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Zdaniem 56% ankietowanych problem uzależnienia od narkotyków lub innych środków 

odurzających nie występuje w ich otoczeniu. Natomiast 30% nie ma rozeznania w omawianej kwestii. 

Istotne jest, że aż14% z badanych osób potwierdza, iż w jego najbliższym otoczeniu występuje  

ten problem. 

 



Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bobolice na lata 2018 - 2020 

 

0% 10% 20%
30%

40%
50%

60%

Łatwe

Trudne

Niemożliwe

Nie wiem

37%

5%

0%

58%

Dostępnośd do środków odurzających na lokalnym 
rynku

 

Wyniki wskazują, że większość osób badanych (58%) nie ma wiedzy dotyczącej dostępności 

narkotyków/środków odurzających w ich środowisku. Z pozostałych osób 37% wskazało, że zakup 

narkotyków jest zadaniem łatwym, natomiast 5% uznało, że jest to zadanie trudne. 
 

 

W przekonaniu 55% respondentów osoby uzależnione mogą liczyć na profesjonalną pomoc 

oferowaną na terenie gminy. Niestety 30% nie ma wiedzy w tym temacie. Zdaniem 15% ankietowanych, 

osoby borykające się z problemem uzależnień nie mogą skorzystać z wsparcia specjalistów. 
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Kolejny obszar badawczy dotyczył przemocy domowej. Zapytano respondentów, czy byli 

świadkami przemocy domowej. Zdecydowana większość (67%) zaprzeczyła, natomiast 33 % ankietowanych 

potwierdziła zdarzenie. 

 

Zbadano także jaka jest wiedza mieszkańców w związku z możliwymi formami pomocy ofiarom 

przemocy. Większość badanych, a mianowicie 51% posiada taką wiedzę, jednak aż pozostałe 

36% należałoby poddać edukacji w kwestii dostępności wsparcia. Warto dodać, że 13% ankietowanych 

uważa, iż w środowisku lokalnym osoby doznające przemocy nie mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. 
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Problemy opiekuńczo – wychowawcze są poważnym problemem społecznym, który według 

badanych jest obecny na terenie Gminy Bobolice. 42% osób badanej populacji dostrzega to zjawisko 

w swoim najbliższym otoczeniu, 38% nie posiada wiedzy na ten temat, a 20% nie dostrzega takiej dysfunkcji 

w najbliższym otoczeniu 

 

 

 

W ankiecie pojawiła się kwestia wskazania uwarunkowań problemów opiekuńczo– 

wychowawczych. Zdecydowana grupa 40% ankietowanych twierdzi, że jest to brak należytej opieki ze 

strony rodziców/opiekunów. Natomiast 24% jest zdania, że brak ofert spędzania czasu wolnego oraz 

uzależnienia (22%) warunkują, iż rodzina nie spełnia właściwie swojej funkcji opiekuńczo– wychowawczej. 

W ocenie 13% badanych rodzina niepełna  jest niewydolna wychowawczo i opiekuńczo. Wśród uzyskanych 

innych odpowiedzi (1%) wynika, że przemoc przyczynia się do omawianego problemu. 



Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bobolice na lata 2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bobolice na lata 2018 - 2020 

 

 

W celu stworzenia niniejszego programu wspierano się diagnozą problemów społecznych, 

przeprowadzoną w 2013 r. Dzięki temu działania programu są spójne ze Strategią rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie Bobolice, na lata 2015 – 2020.  

 

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku 

udzielono wsparcia rodzinom w związku z następującymi problemami: 

 

Tabela nr 1. Powody przyznania pomocy w 2016 roku 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Ogółem Liczba osób  

w rodzinach 
Ubóstwo 245 670 
Sieroctwo 0 0 
Bezdomność 17 17 
Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
9 53 

w tym: wielodzietność 6 41 
Bezrobocie 187 573 
Niepełnosprawność 137 315 
Długotrwała lub ciężka 

choroba 
79 174 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych                 

i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

22 121 

w tym: rodziny niepełne 10 39 
rodziny wielodzietne 13 93 
Przemoc  w rodzinie 9 33 
Potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 
0 0 

Alkoholizm 18 51 
Narkomania 0 0 
Trudności                           

w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

5 5 

 

W 2016 roku głównym powodem  przyznawania świadczeń było ubóstwo. Kolejnymi najczęściej 

występującymi powodami udzielania pomocy były bezrobocie i niepełnosprawność. 
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Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku zatrudnia 2 asystentów rodziny, którzy pracują                  

z 13 rodzinami. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia 

rodziny i dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadania 

rodziny wspierającej to m.in. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, wspólne spędzenie czasu wolnego. Pomoc ta będzie wynikać z przyjętego i zaakceptowanego 

planu pomocy rodzinie, a realizowana będzie na podstawie zawartej umowy. Rodzina wspierająca może 

otrzymać zwrot kosztów świadczonej pomocy, co zostanie określone w treści umowy. W celu podniesienia 

skuteczności oddziaływania rodzin wspierających, należy zadbać o ich przygotowanie poprzez poradnictwo 

lub szkolenie. Rodziny z terenu Gminy Bobolice nie zgłaszają potrzeb wsparcia w formie rodzin 

wspierających w związku z tym nie prowadzimy działalności w tym zakresie 

W celu wzmocnienie stabilności rodziny, ochrony przed skutkami wszelkich nieprawidłowości 

życiowych,  uzyskaniu pomocy w rozwiązywania sytuacji problemowych na terenie Gminy Bobolice 

oferowane są zróżnicowane, bezpłatne form wsparcia, w tym w formie poradnictwa specjalistycznego. 

Mieszkańcy Gminy Bobolice mają więc możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistów, m.in. w: 

1) Centrum Wspierania Rodziny w Bobolicach 

Centrum Wspierania Rodziny funkcjonuje od 2005 r. jako dział Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bobolicach i mieści się w Bobolicach przy ul. Ratuszowej1. W Centrum zatrudnionych jest      

2 specjalistów: logopeda oraz prawnik, którzy udzielają konsultacji według indywidualnych potrzeb.  

2) Punkcie Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens”  

Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens” od 2005 r. prowadzony jest w ramach działalności Stowarzyszenia 

Wspierania Inicjatyw Społecznych .  W Punkcie zatrudnionych jest 2 specjalistów: prawnik oraz psycholog, 

którzy udzielają porad i konsultacji dla ofiar i sprawców przemocy domowej. Pomoc psychologiczna 

świadczona jest również na terenie placówek oświatowych. 

 

 Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”. 

W/w ustawa wskazuje, że wsparcie we wskazanym zakresie będzie realizowane między innymi przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny. Nowo 

wprowadzone przepisy prawa dotyczą wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

instrumentów polityki na rzecz rodziny, m.in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy 

zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,                

u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ustawa zakłada m.in., że 

rodziny uprawnione objęte będą pomocą asystentów rodziny na zasadach określonych w ustawie z dnia          

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowe rozwiązanie prawne zapewnia 

dostęp do poradnictwa w zakresie wspierania rodziny. Rodzina będzie mogła skorzystać ze wsparcia 

psychologicznego, pomocy prawnej, a także poradnictwa w zakresie przezwyciężenia trudności                    

w pielęgnacji  i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

 

Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin na terenie Gminy Bobolice. 

W strukturach lokalnych działa:  

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,  

w tym: Centrum Wspierania Rodziny w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,  

 Posterunek Policji w Bobolicach, ul. Koszalińska 8A,  

 Zespól Interdyscyplinarny w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,  

 Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1,  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,  
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 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,  

w tym: Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS” w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,  

 Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Przymierze” w Bobolicach, ul. Koszalińska 5,  

w tym: Punkt informacyjno – konsultacyjny w Bobolicach, ul. Koszalińska 5,  

 Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ASKLEPIOS” w Bobolicach, ul. Plac Zwycięstwa 8 – 12, 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, ul. Szkolna 1,  

 Szkoła Podstawowa w Kurowie, Kurowo 48,  

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie, Kłanino7,  

 Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Drzewiany 76,  

 Zespół Szkół w Dargini, Dargiń 47, 

 Liceum Ogólnokształcące „Nauta” w Bobolicach, ul. Głowackiego 7 d, 

 Przedszkole w Bobolicach, ul. Pionierów 7, 

 Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, ul. Reymonta 1, 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, ul. Plac Zwycięstwa 5, 

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach, ul. Plac Zwycięstwa 5, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach, ul. Głowackiego 7, 

 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bobolicach, ul. Pocztowa 15, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. Referat obsługi zamiejscowej w Bobolicach, ul. Jedności 

Narodowej 13, 

 

II. Postanowienia ogólne  
 

1. Koordynator Programu 

Jolanta Stępień – Kierownik w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. 

2. Czas realizacji Programu 

Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2018 - 2020. 

3. Odbiorcy Programu 

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do mieszkańców Gminy Bobolice.  

4. Cel główny 
Tworzenie warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania rodzin 

dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. 

5. Oczekiwane rezultaty: 

 Podniesienie poziomu i rozwój różnorodnych form pomocy rodzinie, 

 Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia          

i pomocy, 

 Konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji, 

 Pozostawienie dzieci w miejscu zamieszkania,  

 Reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny, 

 Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego, 

6. Realizator Programu: 

Realizatorem programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach 

Partnerstwa lokalnego „Bezpieczna rodzina – bezpieczny dom”. 
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III. Zadania w zakresie wspierania rodziny. 
 

 PROMOWANIE WARTOŚCI RODZINY 

Lp. Zadania 

Termin 

realizacji Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika na 

rok budżetowy 

Realizatorzy 

1.  Promowanie 

i organizowanie 

różnorodnych form 

integracji rodzin 

i społeczności lokalnej  

2018-2020 Ilość imprez, 

uroczystości itp. 

3 Placówki oświatowe, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, Klub 

Abstynenta 

„Przymierze” Miejsko 

– Gminna Biblioteka 

Publiczna,  

 Ilość uczestników 300 

2.  Integracja 

międzypokoleniowa 

2018-2020 Ilość imprez, 

uroczystości itp. 

3 Placówki oświatowe, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, Klub 

Abstynenta 

„Przymierze” Miejsko 

– Gminna Biblioteka 

Publiczna,  

 Ilość uczestników 300 

3.  Działalność  

edukacyjno – 

informacyjna na rzecz 

promowania rodziny 

(konferencje, 

szkolenia, kursy, 

warsztaty, itp.)  

2018-2020 Liczba 

zorganizowanych 

warsztatów 

1 Placówki oświatowe, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, Klub 

Abstynenta 

„Przymierze” Miejsko 

– Gminna Biblioteka 

Publiczna,  

 Ilość uczestników 10 

 WSPIERANIE RODZINY WJEJ PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU 

1.  Upowszechnianie 

informacji 

dotyczących 

uprawnień rodziny i jej 

członków  

2018-2020 Ilość artykułów, 

informacji 

2 Placówki oświatowe, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, Klub 

Abstynenta 

„Przymierze” Miejsko 

– Gminna Biblioteka 

Publiczna,  

 Ilość wywiadówek 8 

2.  Promowanie i 

wspieranie organizacji 

zajęć pozalekcyjnych 

2018-2020 Ilość dzieci 150 Placówki oświatowe, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, Klub 

Abstynenta 

„Przymierze” Miejsko 

– Gminna Biblioteka 

Publiczna, Kluby 

sportowe,  

3.  Wdrażanie procedur 

postępowania 

w sytuacjach 

kryzysowych  

2018-2020 Ilość procedur 1 Placówki oświatowe, 

Stowarzyszenie 

Wspierania inicjatyw 

Społecznych, Klub 

Abstynenta 

„Przymierze” 

4.  Realizacja programów 

profilaktycznych 

2018-2020 Ilość programów 5 Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Placówki 
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i terapeutycznych, 

m.in. 

współfinansowanie 

wypoczynku  

 Ilość zorganizowanych 

form wypoczynku 

letniego i zimowego 

2 oświatowe, Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

5.  Realizacja zadań 

edukacyjnych w 

zakresie 

bezpieczeństwa 

publicznego  

2018-2020 Ilość realizowanych 

zadań 

7 Straż Miejska, Policja, 

Placówki oświatowe,  

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna, 

6.  Wspieranie rodziny 

w formie poradnictwa  

2018-2020 Ilość udzielonych 

porad 

400 Ośrodek 

Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-

Wychowawczy, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, 

Placówki oświatowe, 

Straż miejska, Policja, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

7.  Działanie na rzecz 

aktywizacji społecznej 

i zawodowej członków 

rodzin  

2018-2020 Ilość osób 

zatrudnionych     

 w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego 

10 Urząd Pracy, Klub 

Integracji Społecznej, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

8.  Organizowanie  

i prowadzenie 

profesjonalnej pomocy 

doradczej, 

informacyjnej, 

terapeutycznej 

i socjalnej dla rodzin 

zagrożonych 

i dotkniętych  

przemocą domową  

2018-2020 Ilość osób objętych 

wsparciem 

10 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, 

Placówki oświatowe, 

Zespół 

interdyscyplinarny, 

Policja, Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

9.  Prowadzenie działań 

w ramach procedury 

,,Niebieskiej Karty”  

2018-2020 Ilość wszczętych 

procedur Niebieskich 

Kart 

8 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, 

Placówki oświatowe, 

Policja, Zespół 

Interdyscyplinarny, 

 Liczba zakończonych 

procedur Niebieskiej 

Karty 

4 

10.  Zapewnienie wsparcia 

asystenta rodziny 

rodzinom 

przeżywającym 

trudności opiekuńczo 

– wychowawcze  

2018-2020 Ilość środowisk 

objętych wsparciem 

asystenta 

11 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych,  
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 INICJOWANIE I ROZWÓJ RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ 

RODZINY 

1.  Realizowanie działań 

mających na celu 

wspieranie rodziny 

poprzez: udział 

w akcjach, 

kampaniach, 

programach  

2018-2020 Ilość akcji, kampanii, 

programów 

skierowanych do 

rodzin 

2 Placówki oświatowe, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, Klub 

Abstynenta 

„Przymierze”, 

Miejsko – Gminna 

Biblioteka Publiczna, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

 ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY                      

I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ  

1.  Finansowanie kosztów 

pomocy ponoszonych 

przez rodziny 

wspierające  

2018-2020 Ilość rodzin 2 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

2.  Organizacja 

i finansowanie szkoleń 

dla rodzin 

wspierających  

2018-2020 Ilość szkoleń 1 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

3.  Współfinansowanie 

pobytu dziecka            

w rodzinie zastępczej  

2018-2020 Ilość dzieci 

umieszczonych 

28 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  Koszty 146.587,46 zł  

4.  Współfinansowanie 

pobytu dziecka            

w placówce 

opiekuńczo – 

wychowawczej  

2018-2020 Ilość dzieci 

umieszczonych 

3 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  Koszty 158.435,71 zł  

5.  Współfinansowanie 

pobytu dziecka            

w rodzinnym domu 

dziecka  

2018-2020 Ilość dzieci 

umieszczonych 

1 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

6.  Współfinansowanie 

pobytu dziecka 

w regionalnej 

placówce opiekuńczo 

– terapeutycznej  

2018-2020 Ilość dzieci 

umieszczonych 

1 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

7.  Współfinansowanie 

pobytu dziecka 

w interwencyjnym 

ośrodku 

preadopcyjnym  

2018-2020 Ilość dzieci 

umieszczonych 

1 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

8.  Prowadzenie 

monitoringu sytuacji 

dziecka i rodziny 

zagrożonej kryzysem 

lub przeżywającej 

trudności 

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczej  

2018-2020 Ilość rodzin 11 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 



Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bobolice na lata 2018 - 2020 

 
 

 

IV. Źródła finansowania Programu. 
W realizacji działań programowych stosowane będą mechanizmy finansowe pozwalające 

na jak najskuteczniejsze i najpełniejsze wykonywanie złożonych celów. Szczególne znaczenie ma tu montaż 

finansowy, który pozwala na zaangażowanie środków pochodzących z różnych źródeł: 

1. Budżet gminy 

2. Środki Unii Europejskiej 

3. Inne fundusze zewnętrzne tj. programy i konkursy. 

V. Sposób kontroli realizacji Programu. 
1. Sprawozdanie z realizacji zadań za dany rok kalendarzowy, partnerzy Programu są w obowiązku 

przekazać w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej do koordynatora Programu na terenie 

Gminy Bobolice do dnia 31 stycznia roku następnego. 

2. Koordynator z realizacji Programu na terenie Gminy Bobolice przygotowuje sprawozdanie z wykonania 

w danym roku zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny i przedkłada Radzie Miejskiej 

w Bobolicach w terminie do 31 marca każdego roku. 

 

VI. Monitorowanie realizacji Programu. 
1. Burmistrz Bobolic sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania 

zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie. 

 

2. Rada Miejska po zasięgnięciu opinii jednostek realizujących Program może w uzasadnionych 

przypadkach określać bieżące kierunki działań w zakresie Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 


