
RADA GM1NY
BEDLNO

UCHWALA N R . X j

RADY GMJNY BEDLNO

z dnia . . ' b t e

w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata
2013-2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2013r. poz.594), orazart. 176 pkt.l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu

rodziny i systemic pieczy zast^pczej (Dz.U.z 2013r poz.135, poz.154 i poz.866)

Rada Gminy Bedlno, uchwala co nastepuje:

§1-

Uchwala si? Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2013-2015,
stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Bedlno i Kierownikowi Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Bedlnie.

§3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia na tablicy ogJoszen Urzedu Gminy w Bedlnie.

Przewodniczqcy RadyGminy Bedlno

^/^
Ja&KTarka



RADA GMINY
3 BEDLNO UZASADNIENIE

Do uchwafy w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Bedlno na lata 2013-2015.

Zgodnie z art. 176 ust.l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastepczej do zadari wlasnych gminy nalezy opracowanie i realizacja 3-letnich
gminnych programow wspierania rodziny.

Obowi^zek wspierania rodziny przezywaj^cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-
wychowawczej oraz organizacji pieczy zastepczej, w zakresie ustalonym ustawy spoczywa
na jednostkach samorzadu terytorialnego oraz na organach administracji rz^dowej.

Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania
rodziny i systemu pieczy zastepczej nad dziecmi pozbawionymi prawidlowej opieki
rodzicielskiej. Nowy system ma za zadanie wzmocnic wsparcie dysfunkcyjnej rodziny
biologicznej dziecka, a w konsekwencji w przyszlosci ograniczaj^c liczb? dzieci objetych
pieczy zastepcza^ Wprowadza on bowiem nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie
gminy a mianowicie s^ to: asystent rodziny, rodzina wspieraj^ca, zespol interdyscyplinarny,
placowka wsparcia dziennego. Ustawa zobowia^uje do zatrudniania i finansowania
asystentow rodziny. Naklada rowniez obowi^zek i odpowiedzialnosc gminy za
monitorowanie losow dziecka objetego pieczy zastepcza.

Z wymienionych powyzej powodow podj^cie uchwaty jest zasadne.

Przewodniczqcy Ratty Gmfayjiedlno
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I. Wprowadzenie

Rodzina jest podstawowym srodowiskiem , ktore powinno zapewnic bezpieczeristwo
emocjonalne dziecku. Ksztattujqc osobowosc dziecka, przekazuje mu swoj system wartosci,
tradycje, ukierunkowuje jego aktywnosc i poste_powanie na cate zycie. Rodzina powinna bye
jednym z najbardziej stabilnych punktow odniesienia w zyciu dziecka. W przypadku
pojawienia sie. w rodzinie zaburzeh w funkcjonowaniu , instytucje i stuzby zobligowane do
wspierania rodziny zobowia_zane sa_ do podje_cia na jej rzecz okreslonych dziatah , ktore
niejednokrotnie s$ ztozone i wymagaj$ interdyscyplinarnych rozwia_zari. Gtownymi
problemami dezorganizuj$cymi zycie rodzin sa_ uzaieznienia ( gtownie choroba alkoholowa),
przemoc w rodzinie, niewydolnosc w wypetnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczych,
ktorym niejednokrotnie towarzyszy problem ubostwa oraz dfugotrwate bezrobocie. Dlatego
rodziny dysfunkcyjne wymagajg statego monitorowania przez pracownikow socjalnych ,
pedagogow szkolnych, pracownikow stuzby zdrowia, policjr, kuratorow i przedstawicieli
innych instytucji, majqcych kontakt z rodzina. oraz podejmowania dziatan na rzecz rodziny w
oparciu o sprecyzowany plan dziatania.

Organizujgc roznorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, nalezy docenic i
konsekwentnie realizowac zasad^ podstawowej roli opiekuriczej i wychowawczej rodziny w
rozwoju dziecka. Zamiast zaste_powac i wyr^czac rodzin^ w wypetnianiu jej roli, nalezy ja,
przede wszystkim wspierac i wspomagac, aby przywrocic jej prawidtowe funkcjonowanie.

Zatozeniem programu jest wsparcie rodziny naturalnej w fazie gdy problemy pojawiajg sie,
oraz eliminowanie takich sytuacji , kiedy rodzina jest zaste_powana w jej funkcji opiekuhczo-
wychowawczej lub w sytuacjach ekstremalnych dziecko musi opuscic wtasnq rodziny.

Do zadan wtasnych gminy okreslonych w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy
zaste_pczej nalezy opracowanie i realizacja 3 - letnich programow wsparcia rodziny.
Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny nalezy do zadan wtasnych
Gminy ( art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie
pieczy zaste_pczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ,poz. 154 i 866)

II. Organizacja wsparcia rodziny

Obowiqzek wspierania rodziny przezywajqcej trudnosci w wypetnianiu funkcji
opiekuriczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zaste_pczej , w zakresie ustalonym
ustawa. , spoczywa na jednostkach samorza_du terytorialnego oraz organach administracji
rza_dowej.

Obowiqzek , o ktorym mowa , jednostki samorz^du terytorialnego oraz organy
administracji rza_dowej realizujq w szczegolnosci we wspofpracy ze srodowiskiem lokalnym ,
s^dami i ich organami pomocniczymi, Policjq , instytucjami oswiatowymi , podmiotami
leczniczymi.
Ustawa rowniez dokonuje podziatu kompetencji , w tym dziatah i zadan pomie_dzy
samorza_dami, ktory przedstawia sie. nast^pujqco:



GMINA POWIAT SAMORZA.D

WOJEWODZKI
Profilaktyka -wspieranie
rodziny

1. Piecza zastQpcza rodzinna i instytucjonalna
2. Usamodzielnlenia petnoletnich wychowankow pieczy

zasttjpczej,
3. Adopcja

1. Asystent rodzinny
2. Placowki wsparcia

dziennego;
3. Rodziny wspieraja^ce
4. Inne podmioty lub

instytucje dziataj^ce na
rzecz dziecka i rodziny.

1. Rodziny zastepcze i
rodzinne domy dziecka

2. Placowki opiekuriczo-
wychowawcze

3. Usamodzielnienie
4. Organizator rodzinnej

pieczy zast^pczej
(Koordynator}

5. Rodziny pomocowe

1. Osrodek adopcyjny

2. Regionalna placowka
opiekuriczo terapeutyczna

3. Interwencyjny osrodek
preadopcyjny

1. Profilaktyka - wsparcie rodziny:

Wsparcie rodziny powinno bye w miar§ mozliwosci wczesne i miec charakter
profilaktyczny i ochronny . Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich
warunkow rozwoju dzieci, mtodziezy oraz ksztaftowanie wartosci i norm zwiqzanych z ich
wychowaniem.

W Bedlnie zadania w obszarze profilaktyki i pomocy dziecku w rodzinie uj^te sq rowniez w
Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziatania Alkoholizmowi oraz Gminnym Programie
Przeciwdziatania Narkomanii. Koordynatorem obu programow jest Gminna Komisja do
Spraw Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych.
Dziatania profilaktyczne w/w programach skierowane sq przede wszystkim do rodzin
wychowuj^cych dzieci, jednoczesnie niewydolnych wychowawczo , dotkni^tych przemoc^ ,
ubogich i zagrozonych ubostwem , przezywajgcych trudnosci wypetnianiu funkcji opiekuriczo
- wychowawczych.

2. Praca z rodzinq:

Praca z rodzing w szczegolnosci ukierunkowana jest na wspieranie wi^zi uczuciowych w
rodzinie, pomoc w integrowaniu rodziny z otoczeniem , pomoc w odbudowywaniu funkcji
opiekuriczo-wychowawczych , neutralizowanie czynnikow negatywnie dziataj^cych na
dziecko . Powinna bye mozliwie wczesnie podejmowana i prowadzona przez odpowiednio
przygotowana, kadr^.



Praca z rodzina. realizowana jest poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne. Powinna
opierac si? na sprawnie prowadzonej komunikacji i informacji na rzecz dziecka i rodziny.
Istotnym we wzmocnieniu systemu opieki nad dzieckiem jest budowanie w srodowisku
lokalnym systemu informacyjnego polegajgcego przede wszystkim na zgtoszeniu kazdej
niepokojqcej informacji na temat dziecka do osrodka pomocy spotecznej.

I. Diagnoza sytuacji demograficznej i spotecznej w Gminie
Bedlno.

Dane o sytuacji demograficznej i spotecznej w Gminie Bedlno
(stanna 31.12.2012 rok)

Tabela 1.
Ogotem

Mieszkaricy

5865

kobiety

2952

mezczyzni

2913

Zrodto : opracowanie wtasne .

Pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Bedlnie podejmujg szereg dziatari
wytyczonych przez ustawy . Dziatalnosc Osrodka w tej dziedzinie jest duza i ciqgle si§ rozwija
dzie.ki profesjonalnie wykonywanej pracy socjalnej przez kazdego pracownika socjalnego.
Prace socjalnq wykonuje sie_ z kazdym zgtaszajqcym sie_ do Osrodka Pomocy Spotecznej
klientem. Szczegolng uwage^ zwraca sie_ na rodziny i jej funkcjonowanie.

Wsrod osob ubiegaj^cych si^ o wsparcie w ramach ustawy o pomocy spotecznej,
bezrobocie pozostaje jednym z gtownych powodow. Inne powody to m.in. ubostwo,
niepetnosprawnosc, dtugotrwata choroba (tabela 2)

Tabela 2 .Powody przyznania pomocy spotecznej w 2012 roku

Powody trudnej sytuacji zyciowej

Ubostwo

Potrzeba ochrony macierzyristwa
w tym : wiefodzietnosc
Bezrobocie
Niepetnosprawnosc
Dtugotrwata lub cie_zka choroba
Bezradnosc w sprawach opiek. -wychow. i
prowadzenia gospodarstwa domowego ogotem w

Liczba rodzin

130

5

4

96

38

31

17

Liczba osob w
rodzinach

296

26

22

234

67

83

69



tym:
rodziny niepetne
rodziny wielodzietne
alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Trudnosci w przystosowaniu do zycia po
opuszczeniu zaktadu karnego

10
5

-
-

2

35

30

-

-

2

Zrodto : Dane Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Bedlnie .

W zwiqzku z szeroko zakrojon§ akcjg pomocy rodzinom i ich prawidtowym funkcjonowaniu
od 8 lat prowadzona jest pomoc w ramach programu „ Pomoc panstwa w zakresie
dozywania „ . Kazde dziecko , ktore kwalifikuje sie. do obj^cia tym wsparciem ma mozliwosc
otrzymania gor^cego positku. Program cieszy sie_ duzq popularnosciq , propaguje zdrowe
nawyki zywienia ,jak rowniez stanowi znaczgcg pomoc dla rodziny.

IV . Uwarunkowania prawne podejmowanych dziatah w
ramach programu wspierania rodzin.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwazniejszym aktem prawnym reguluja_"cym
wszystkie aspekty zycia cztonkow naszego spoteczeristwa . Jest to akt prawny najwyzszej
wagi, ktoremu powinny bye podporzqdkowane ustawy i rozporzqdzenia dotyczgce roznych
sfer zycia spotecznego . Realizujqc „ Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno
na lata 2013 - 2015 „ nalezy brae pod uwage^ mie_dzy innymi :
1} Ustawe. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaste_pczej z 9 czerwca 2011 roku ( Dz. U. z

2013 r. , poz.135, poz. 154 i 866 ),
2) Ustawe. z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spotecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 } ,
3}Ustawe_ z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r.

Nr 180, poz. 1493 z pozn. zm. } ,
4) Ustawe. z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuriczy ( Dz. U. z 1964 r.

Nr 9 , poz. 59 z pozn. zm.) ,
5} Ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o post^powaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U.

Z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z pozn. zm.)

V. Analiza SWOT.

WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY BEDLNO
Mocne strony

- strategia Rozwiqzywania Problemow
Spotecznych w Gminie Bedlno na
lata 2007-2013

- poparcie dziatah i wspotpraca z

Stabe strony
- niewystarczajgca oferta socjalna dla rodzin,
- wysoki poziom bezrobocia,
- wysoki wskaznik ubostwa,
- wysokie koszty utrzymania rodzin,



samorza_dem gminnym,
dziatalnosc instytucji pracujgcych na
rzecz rodzin,
dziatalnosc organizacji pozarz^dowych
dziataja_cych na rzecz rodzin,
dobrze wyksztatcona kadra ,
otwartosc na wspotprace,,
funkcjonowanie placowek oswiatowych na
terenie gminy,
szeroka oferta zaj^c pozalekcyjnych
oferowanych przez szkoty,

- funkcjonowanie placowek stuzby zdrowia
na terenie gminy .

niewystarczaja_cy system informacyjny,
koordynacji i wspotpracy mie.dzy
instytucjami oraz organizacjami
pozarza_dowymi,

ograniczenie srodkow finansowych z
budzetu paristwa na zadania realizowane
przez gmin§,
brak wzorcow osobowych w rodzinach
dysfunkcyjnych ,
bierna postawa rodzicow wobec
problemow wyst^puja_cych w rodzinie,
bezradnosc rodzicow w sprawach
opiekuhczo- wychowawczych .

Szanse Zagrozenia
- stworzenie zespotu ds. wspierania rodzin,
- regulacje prawne bardziej przyjazne
rodzinie,

- mozliwosc wspotpracy z organtzacjami,
- mozliwosc pozyskiwania srodkow
zewn^trznych

-powotanie asystenta rodziny ( pomoc
rodzinom przezywajqcym trudnosci
w petnieniu funkcji opiekuriczo-
wychowawczej).

-spadek bezrobocia ,
- edukacja rodzicow,
- funkcjonowanie Zespotu
Interdyscyplinarnego

- realizowanie programow profilaktycznych
promuja_cych zdrowy styl zycia,
zwi^kszenie srodkow finansowych w
obszarze pomocy spotecznej i edukacji.

trudna sytuacja finansowa rodzin,
wie_ksza skala zjawisk niepoza_danych ,
coraz bardziej skomplikowane problemy
rodzin,
uzaleznienie rodzin od pomocy
spotecznej oraz zjawisko „ dziedziczenia
biedy „,
zaniedbywanie obowiqzkow opiekunczo -
wychowawczych przez rodzicow,
rozszerzenie zjawisk patologicznych
( przemoc, alkoholizm, narkomania ,
uzaleznienia ),
ograniczone srodki na podnoszenie
kwalifikacji przez specjalistow,
brak srodkow finansowych na
zatrudnienie asystentow rodziny,
brak srodkow finansowych na realizacj§
zadari z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zaste_pczej.



VI. Cel gfowny i cele szczegotowe

Cel gtowny programu :

Wspieranie rodzin przezywajgcych trudnosci w wypetnianiu funkcji zwia_zanych z opieka,,
wychowaniem i skutecznq ochrona, dzieci, a takze profilaktyka srodowiska lokalnego w
zakresie promowania spotecznie poza_danego modelu rodziny.

Cele szczegotowe

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka
Zadania

1. Zapewnienie
pomocy materialnej
i rzeczowej ubogim
rodzinom.

2. Obje.cie
dozywianiem
wszystkich
tego wymagajqcych
dzieci.

3. Monitorowanie
sytuacji zdrowotnej
dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.
4. Zapewnienie
pomocy osobom
doznajqcym
przemocy.

Okres
realizacji

2013-
2015

2013-
2015

2013-
2015

2013-
2015

Wskaznik
realizacji dziatah
-liczba i formy
udzietonej
pomocy

- liczba rodzin i
dzieci w tych
rodzinach obj^tych
pomocg

- liczba dzieci
korzystaja_cych

z posilkow
- liczba rodzin
korzystajgcych

z pomocy
- liczba rodzin i
dzieci wtych
rodzinach obj^tych
monitorowaniem

- liczba osob
(dorosli i dzieci )

Realizatorzy

GOPS,
Organizacje
pozarza_dowe

GOPS , Szkoty

GOPS,
Niepubliczne
Zaktady Opieki
Zdrowotnej
GOPS, Policja

Zrodta
finansowania
Srodki wtasne
realizatorow
dziatania,
srodki
zewn^trzne

Srodki wtasne
realizatorow
dziatania

Srodki wtasne
realizatorow
dziatania

srodki wtasne
realizatorow
dziatania ,
srodki
zewn^trzne



5. Zabezpieczenie
srodkow na pobyt
dziecka w rodzinie

zast^pczej,
rodzinnym domu
dziecka.

6. Organizacja
wypoczynku dla
dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.

2013-
2015

2013-
2015

- liczba dzieci
umieszczonych
w poszczegolnych
osrodkach,
- wysokosc
srodkow
przeznaczonych na
pokrycie pobytu
dzieci w placowce
- liczba dzieci
korzystajgcych
z wypoczynku

GOPS,PCPR

GOPS, Komisja
ds.
Rozwiqzywania
Problemow
Alkoholowych,
Organizacje
pozarzqdowe ,
placowki
oswiatowe

Srodki wtasne
realizatorow
dziatania

srodki wtasne
realizatorow
dziafania ,
srodki
zewnejrzne

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagajqcych interwencji oraz
rozwiqzywanie juz istniejqcych .

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryz
interwencji oraz rozwi^zanie juz istniej^c
Zadania

1. Organizacja
szkoleri
przygotowujqcych
osoby dziatajgce na
rzecz rodziny
przygotowuja_cych
do kompleksowego i
interdyscyplinarnego
ich wspierania w
srodowisku
lokalnym.
2. Zapewnienie
dost^pnosci
konsultacji
poradnictwa
specjalistycznego
oraz organizowanie i
informowanie o
miejscach pomocy.

Okres
realizacji

2013-
2015

2013-
2015

Wskazniki
realizacji
dziatah
-liczba szkoleh i
warsztatow
- liczba
uczestnikow

- liczba i rodzaj
miejsc
poradnictwa
specjalistycznego
- liczba osob i
udzielonych
porad

ysowych wymagajqcych
;ych
Realizatorzy

GOPS , PCPR ,
Organizacje
pozarza_dowe

GOPS, PCPR,
Organizacje
pozarzqdowe,
Poradnia Psych.-
Pedagog.

Zrodto
finansowania

Srodki wtasne
realizatorow
dziatania ,
srodki
zewnejrzne

srodki wtasne
realizatorow
dziatania



3. Podnoszenie
kompetencji rodzin
tego wymagajgcych
w zakresie petnienia
funkcji opiekuriczo-
wychowawczych ,
poprzez
organizowanie
szkoleh , konsultacji ,
poradnictwa.
4. Monitorowanie
srodowisk
zagrozonych
uzaleznieniami,
motywowanie do
podj^cia terapii
przez rodzicow dzieci
ze srodowisk
zagrozonych i
monitorowanie
terapii rodzicow.
5. Organizowanie
szkoleri i tworzenie
warunkow do
dziatania rodzin
wspierajgcych.

2013-
2015

2013-
2015

2013-
2015

- liczba i rodzaj
dziatari
- liczba rodzin
objej:ych

dziataniami

- liczba rodzin
obj^tych

monitorowaniem

- liczba rodzin
wspieraj^cych

GOPS, Organizacje
pozarzgdowe,
PCPR

GOPS , PCPR ,
Zespot
Interdyscyplinarny

GOPS7PCPR,
Organizacje
pozarz^dowe

Srodki wiasne
realizatorow
dziatania,
srodki
zewn^trzne

srodki wtasne
realizatorow
dziatania ,
srodki
zewnejrzne

Srodki wtasne
realizatorow
dziatania ,
Srodki
zewne.trzne

VII. Finansowanie

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 odbywac sie,
b^dzie w ramach srodkow budzetu Gminy Bedlno, oraz srodkow poza budzetowych
pozyskiwanych z innych zrodef.
Srodki finansowe przewidziane na realizacje Programu na rok 2013 wynosic be,dg 1000 zt

VIM. Efekty i rezultaty programu



W wyniku przeprowadzonych dziatah przewidywane jest osia_gnie,cie nast^pujqcych
efektow :
1) Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuhczo-wychowawczymi.
2} Zwie.kszenie skutecznosci pomocy kierowanej do rodzin dysfunkcyjnych
3) Poprawa sytuacji dziecka w rodzinie.
4) Poprawa stanu bezpieczehstwa rodziny i dziecka.

IX. Realizatorzy i Adresaci Programu

Realizatorem programu jest Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bedlnie przy
wspotpracy z :
1) Urz^dem Gminy w Bedlnie
2} Gminny Komisjq do Spraw Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych,
3) Zespotem Interdyscyplinarnym,
4} Placowkami Oswiaty,
5} Poradniq Psychologiczno - Pedagogiczng w Kutnie
6) Niepublicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej „ Ars Medica" w Bedlnie ,
7) Niepublicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia" w Pleckiej Dqbrowie
8) Niepublicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej" Inter Med" w Bedlnie
9) Komisariatem Policji wZychlinie
10) Powtatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
11} Organizacjami pozarzqdowymi.

Koordynatorem Programu jest Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Bedlnie.
Adresatami Programu sa_ dzieci i rodziny przezywajqce trudnosci w sferze opiekuriczo -
wychowawczej.

Wszystkie dzieci wymagajq ochrony ich praw, wolnosci oraz pomocy dla zapewnienia
harmonijnego rozwoju i przysztej samodzielnosci zyciowej.

Lp.
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2.

3.

4.

5.

Instytucja
Urz^d Gminy Bedlno

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
w Bedlnie

Zespot Interdyscyplinarny w Bedlnie

Gminna Komisja do Spraw
Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych w Bedlnie

Placowki Oswiatowe z terenu Gminy

Dziatalnosc wspierajqca rodzinQ
Udziat w ogolnopolskich kampaniach
spotecznych promuj^cych rodzin^
Pomoc finansowa, dozywianie dzieci w
szkotach, praca socjalna , specjalistyczne
poradnictwo , aktywizacja spoteczna i
zawodowa , wspieranie aktywnosci lokalnej
Wsparcie i pomoc dla rodzin w
przezwycie.zeniu problemu przemocy.
Profilaktyka uzaleznieri, udziat w
organizowaniu pogadanek, wycieczek,
wyjazdow, dziatalnosc profilaktyczna w
zakresie zdrowia i uzaleznieri
Dziatalnosc edukacyjno - wychowawcza ,
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Bedlno

Komisariat Policji wZychlinie

Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Kutnie
Niepubliczne Zaktady Opieki

Zdrowotnej z terenu gminy Bedlno
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kutnie

Organizacje pozarz^dowe

organizowanie zaj^c pozaszkolnych ,
wyrownujgcych szanse edukacyjne , swietlice
szkolne, rajdy rodzinne , pogadanki dla
rodzicow i uczniow na temat uzaleznieh ,
zaJQcia z pedagogiem szkolnym
Dziatania interwencyjne , profilaktyczne
spotkania z dziecmi i mtodziezq : dziatania
wspomagajqce inne instytucje pracuja_ce z
rodzing .
Konsultacje specjalistyczne

Dziatania w zakresie profilaktyki zdrowia ,
szczepienia dzieci , opieka zdrowotna rodzin
Dziatalnosc, wsparcie i pomoc dla rodzin w
przezwycie.zeniu problemu przemocy

Dziafalnosc profilaktyczna zapobiegajqca
demoralizacji dzieci i mtodziezy, rozwijanie
zainteresowac, organizacja wycieczek,
propagowanie form mitego sp^dzenia czasu
wo In ego

X. Monitoring i ewaluacja

Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji programu stuzy sprawdzeniu czy zostaty
zrealizowane planowane dziatania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsi§wzie_c.
Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osia.gnie.to zaktadane rezultaty, czy pozwolity i
w jakim stopniu na realizacj? celow Programu.

Ewaluacja Programu b^dzie odbywac si^ na biezqco przez caty czas. Sprawozdanie z
ewaluacji i monitoringu programu b^dzie sporzgdzane co roku. Rownolegle trwac b^dzie
proces monitorowania programu. Na zakoriczenie okresu trwania programu
przeprowadzone zostanie podsumowanie i analiza ze sprawozdan rocznych oraz ewaluacja
kohcowa programu. W przypadku przedtuzenia czasu trwania oraz modyfikacji programu
zatozenia metodologii ewaluacji i monitoringu b^dq odpowiednio dostosowane.

Cele ewaluacji:

Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osia_gniQto zaktadane rezultaty oraz czy
pozwolity one i w jakim stopniu zrealizowac cele Programu.

Cele monitoringu:

Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowanych w ramach
programu dziatari w zakresie ich realizacji, zatozeh , zrodet finansowania oraz przetozenia na
osia_gniecie rezultatow programu.



Cele ewaluacji programu to :
- wzrost jakosci programu,
- doskonalenie podejmowanych dziatah w ramach programu,
- pogt^bienie odpowiedzialnosci za wdrozenie programu wsrod wszystkich
zainteresowanych jej funkcjonowaniem i jej efektami,

- informacje o efektach wdrazania programu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania
zwia_zane z realizacja. programu.

Kryteria Ewaluacji:

Ewaluacja be_dzie prowadzona wedtug kryterium trwatosci, adekwatnosci i uzytecznosci.
Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzq na pytania czy i do
jakiego stopnia cele programu sg odpowiednie do zmieniajqcych sie. potrzeb i priorytetow na
poziomie gminy.

W ramach procesu monitoringu i ewaluacji uzyskana zostanie rowniez informacja czy i w
jakim obszarze program wymaga aktualizacji, przeformulowania lub zmiany postawionych
celow. Monitoring i ewaluacja programu obywac sie. b^dzie wedtug kryterium
odpowiedzialnosci realizowanych przedsie_wzie,c w ramach programu w stosunku do potrzeb
lokalnych.

Ewaluacja wg kryterium uzytecznosci oraz trwalosc ma na celu uzyskanie informacji na
temat zaleznosci pomi^dzy potrzebami rzeczywistymi wdrozonego programu , a rezultatami
oraz jej efektami. Kazde kryterium moze bye roznie mierzone, co oznacza, ze moze posiadac
rozne miaryjego wartosci ( wskazniki).
Proces ewaluacji programu realizowanyjest trzyetapowo:

1. Ewaluacja ex-ante ( przed rozpoczQCJem )
Przeprowadzona zostata w trakcie planowania programu. W fazie przygotowania

programu zebrane zostaty w poszczegolnych obszarach projektu silne oraz siabe strony,
szanse i zagrozenia ( analiza SWOT).

2. Ewaluacja mid-term (w potowie realizacji)
Ewaluacja wewnQtrzna poprzedzona w pofowie wdrazania programu { z uwzgle_dnieniem

corocznych sprawozdah z monitoringu i ewaluacji programu ).
Ewaluacja mid-term ma za zadanie ocenic adekwatnosc programu do lokalnych potrzeb oraz
adekwatnosc podejmowanych dziafari w stosunku do realizacji przyje_tych celow w
programie.

3. Ewaluacja ongoing ( biezqca )
Prowadzona be^dzie przez caly okres realizacji programu. Zebrane w toku informacje

przyczynia, sie. do identyfikacji oraz zapobieganiu wyst^puja,cym problemom w trakcie
realizacji programu.

4. Ewaluacja ex-post ( po zakonczeniu )
Ewaluacja zewn^trzna przeprowadzona na zakoriczenie wdrozenia programu. Ewaluacja

ex-post ma za zadanie ocene. adekwatnosci programu do lokalnych potrzeb. Zebrane
informacje odpowiedzg na pytania czy i do jakiego stopnia cele programu sq odpowiednie do
zmieniajqcych sie_ potrzeb i priorytetow na poziomie gminy.



Ewaluacja dostarczy takze informacji na potrzeby planowania programu w kolejnych
latach.
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