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Program Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut, zwany w dalszej części 

Programem,  wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w procesie 
przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w szczególności 
poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.  

Realizowane w ramach Programu  zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, 
ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną 
biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. 

 
 Rodzina jest podstawowym elementem struktury społecznej,  jest niepowtarzalnym 

środowiskiem kształtującym osobowość, poglądy, styl życia, system norm i wartości. Ważną 
rolę w rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny, oparte na miłości      
i zrozumieniu. 

 
W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań. 

Relacje wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania 
poszczególnych członków rodziny stają się bardziej niezgodne z normami prawnymi  
i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny 
pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny, 
zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. 

 
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 oraz 
podejmowania działań na rzecz rodziny. Praca z rodziną przedstawicieli wszystkich służb 
powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również bliższych  
i dalszych krewnych.  

 
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju 

dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 
Rodzina powinna mieć, w pierwszej kolejności, możliwość samodzielnego zmierzenia się ze 
swymi problemami, co pozwoli zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie  
w środowisku oraz wyzwoli potencjał i pozwoli na uczenie się nowych umiejętności. Pomoc 
powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny i na  wsparcie 
rodziny w środowisku lokalnym przy współpracy  wszystkich osób, instytucji i organizacji 
pracujących z dziećmi i rodzicami. Pomoc rodzinom zagrożonym, przeżywającym  trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  powinna doprowadzić do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy 
wykorzystaniu własnych zasobów oraz zasobów środowiska. Ponadto powinna doprowadzić 
do skutecznej ochrony dzieci i nabyciu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 
lokalnej i pełnieniu ról społecznych.  

 



Obok prawnego uregulowania spraw dziecka i rodziny, uzasadnieniem jest potrzeba 
systemowego - w skali gminy - rozwiązywania istotnych problemów społecznych, który 
gwarantuje koordynację, rozwój i innowacyjność oraz szybkość interwencji przy 
jednoczesnym zapewnieniu dobrego przepływu informacji. 

 
Działania na rzecz rodziny to działania na rzecz  społeczności lokalnej , a działania 

wspierające rodzinę przyczyniają się do rozwoju i wzmocnienia całej  wspólnoty lokalnej.   



1. Podstawa prawna  
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 135), 
2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 

z późn. zmian.), 
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180, poz. 1493 z późn. zmian.), 
4) Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zmian.), 
5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012 r.  

poz. 124 z późn. zm.), 
6) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020  Gminy 

Miasto Łańcut. 
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa  m.in. zasady i formy 
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.  

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych zgodnie z zapisami w/wym. ustawy : „to zespół planowych działań 
mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji”.  

  
Do zadań własnych gminy z zakresu realizacji w/wym. ustawy należy: 
 1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
 2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
 3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych przez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

 4) finansowanie: 
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające; 
 5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

 6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

 7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
zamieszkałego na terenie gminy; 

 8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa  
       w art. 193 ust. 8. 

Należy nadmienić, że systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na formy pomocy, które 
nie mieszczą się w formach pomocy finansowej, usługowej czy w naturze. Rodziny 
korzystające z pomocy społecznej  coraz częściej  poszukują  wsparcia psychologicznego, 
terapeutycznego, prawnego oraz pracy socjalnej. 



2.  Cel główny 
 
Celem głównym Programu jest:  Wspieranie  rodzin przeżywających  trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności 
do prawidłowego funkcjonowania oraz  promowanie  społecznie pożądanego modelu 
rodziny  przy ścisłej współpracy instytucji zajmujących się wspieraniem  rodziny.   
 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
 

3. Cele szczegółowe: 
 
Cel 1 – Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych  
 
Cel ten  zostanie osiągnięty przez :  

1) rozpoznawanie i analizę problemów występujących w rodzinie z problemami 
opiekuńczo - wychowawczymi, za pomocą: 

a) rodzinnego wywiadu środowiskowego w rodzinie przeżywającej trudności, 
b) pracy socjalnej polegającej na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról    

rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie,   
środowisku szkolnym, rówieśniczym, 

2) bieżące, stosownie do potrzeb, kontakty pracowników socjalnych z pedagogami 
szkolnymi,  dzielnicowymi, kuratorami. 

 
Realizator: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
2) Szkoły Podstawowe i Gimnazja, 
3) Policja, 
4) Sąd. 

 
Cel 2 - Wzmocnienie roli i funkcji rodziny 
 
Cel ten  zostanie osiągnięty przez :  

1) wzmacnianie systemu norm gwarantujących prawidłowy przebieg procesu 
wychowawczego,  

2) rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 
3) pomoc rodzinom w eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania społecznego, 

metodą pracy z indywidualnym przypadkiem. 
 
Realizator: 

1) Szkoły Podstawowe i Gimnazja, 
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
4) Sąd Rejonowy.  

 
Cel 3 -  Zapobieganie dysfunkcyjności rodziny 
 
Cel ten  zostanie osiągnięty przez:  

1) wypracowanie wspólnych działań profilaktycznych na rzecz rodzin dotkniętych 
problemem opiekuńczo- wychowawczym, 

2) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci jak i rodziców, 
mających na celu pomoc rodzinie w jej prawidłowym rozwoju, 



      3)  systematyczne monitorowanie  rodzin wymagających wsparcia w wypełnianiu funkcji   
            opiekuńczo-wychowawczych.  
 
Realizator: 

1) Szkoły Podstawowe i Gimnazja ( pedagog/psycholog szkolny), 
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  (pracownik socjalny, asystent rodziny), 
3) Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie  przy MOPS (psycholog, prawnik), 
4) Sąd Rejonowy, 
5) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (kurator zawodowy), 
6) Służba zdrowia ( lekarz, pielęgniarka), 
7) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna (psycholog, pedagog), 
8) Policja (dzielnicowi), 
9) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
10) Zespół Interdyscyplinarny. 

 
Cel 4 - Zabezpieczenie pomocy w integracji rodziny i przeciwdziałanie marginalizacji  
i degradacji społecznej rodziny 
 
Cel ten  zostanie osiągnięty przez :  

1) zabezpieczenie podstawowych  potrzeb bytowych  dziecka  i rodziny poprzez: 
a) objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci, uczniów szkół   

            podstawowych i gimnazjów w formie gorącego posiłku (na terenie placówek  
            oświatowych), 

b) objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci i młodzieży  
w świetlicy środowiskowej i klubie młodzieżowym, 

c)  udzielanie pomocy w formie produktów spożywczych, uzyskanych od 
Podkarpackiego Banku Żywności z programu PEAD,  na rzecz mieszkańców miasta 
Łańcuta znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

d) zapewnienie pomocy finansowej i w naturze  rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji, dostosowanej  do indywidualnych potrzeb przewidzianych  w ustawie  
o pomocy społecznej, 

e)  realizacja świadczeń rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych  
             i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

f) udzielanie pomocy w formie stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

2) rozwój poradnictwa specjalistycznego i udzielanie specjalistycznego wsparcia 
pedagogicznego, psychologicznego i prawnego w formie konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego,  

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej wsparcia dziennego, w tym punktu 
konsultacyjnego. 

4) zachęcanie  dzieci do uczestnictwa  w zajęciach organizowanych przez placówki 
wsparcia dziennego -świetlicę środowiskową,  

5) podejmowanie działań  podnoszących kompetencje  wychowawcze rodziców  poprzez 
organizowanie  spotkań  z specjalistami i terapeutami różnych specjalności, 

6) objęcie pomocą przez rodziny wspierające, 
7) pomoc w formie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodową mającą na 

celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu  zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 

8) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji, zwanych "grupami wsparcia", 



9) organizację zajęć pozalekcyjnych w tym zajęć sportowych, 
10) stworzenie  systemu usług wspierających  proces edukacji dzieci niepełnosprawnych, 
11) umożliwienie rodzinom korzystania z asystenta rodziny, którego zadaniem jest 

organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym 
przez rodzinę, 

12) zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach, wymagających 
interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących  
 

Realizator: 
1) Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, 
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3) Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, 
4)  Organizacje pozarządowe w tym m.in. Świetlica Środowiskowa i Klub Młodzieżowy 

„Wzrastanie”, 
5) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 
6) Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe. 

 
Cel 5 – Profilaktyka: podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny 
  
Cel ten  zostanie osiągnięty przez :  

1) stałą edukację środowiska lokalnego poprzez: ogłoszenia w prasie  lokalnej, ulotki, 
            broszury, ogłoszenia na stronie internetowej, 

2) bieżące aktualizowanie  strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
            w Łańcucie w zakresie  form pomocy udzielanej rodzinom w potrzebie, 

3) wspieranie i promocję  inicjatyw lokalnych w zakresie  wsparcia rodziny i dzieci, 
4)  wprowadzanie  nowych i kontynuowanie dotychczasowych form zagospodarowania 

czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
5) udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na 

celu ochronę poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla nich wsparcia, 
6) projekt – KIS, 
7) wspieranie propagowania idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej 

           sprzyjających rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających 
           pomocy i wsparcia, 

8) realizację zadań wynikających  z gminnych  programów  profilaktyki  i rozwiązywania  
           problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania  narkomanii, 

9) kontynuowanie i wzbogacanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
10) promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. 

 
Realizator: 

1) Szkoły Podstawowe i Gimnazja, 
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, 
3) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
4) Organizacje pozarządowe. 

 
4. Adresaci Programu: 

 
 Rodziny wychowujące dzieci, zamieszkałe na terenie miasta Łańcut, dotknięte przemocą, 
problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz rodziny, z których dzieci 
umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 



5. Partnerzy - Podmioty działające w zakresie wsparcia rodziny: 
 

L.p. Instytucja 
 

Zadania/zakres współpracy 

1. Gmina Miasto Łańcut / Urząd 
Miasta Łańcuta, 
 

Wspieranie lokalnych programów oraz inicjatyw na rzecz 
rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania 
pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny 

 
 
 

2. 

 
 
 
Powiatowe  Centrum  Pomocy 
Rodzinie  w Łańcucie 

Udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących rodzin zastępczych oraz rodzin 
zagrożonych kryzysem. 
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach  
zastępczych,  rodzinnych domach dziecka oraz  
placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 
Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym 
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka 
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
Podejmowanie  czynności w ramach procedury 
Niebieskiej Karty. 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łańcucie  

Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych. 
Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia   
w rozwiązywaniu problemów dotyczących rodzin  
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej i zagrożonych kryzysem             
( w tym zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, 
podstawowych potrzeb bytowych). 
Współfinansowanie pobytu  dzieci w pieczy zastępczej  
w rodzinach  zastępczych,  rodzinnych domach dziecka 
oraz  placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 
Współpraca z przedstawicielami jednostek administracji 
rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów specjalizujących się w działaniach na 
rzecz dziecka i rodziny. 
Obsługa administracyjno-organizacyjna  Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 
Podejmowanie  czynności w ramach procedury 
Niebieskiej Karty. 
Inne zadania przypisane ustawą o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej, ustawą o pomocy społecznej 
i innymi przepisami prawnymi w zakresie pomocy 
dziecku i rodzinie. 

4. Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny 
i Nieletnich w Łańcucie 

Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. 

 
5. 

 
Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej przy Sądzie Rejonowym w 
Łańcucie, 

Wykonywanie zadań o charakterze wychowawczo-
resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym                
i kontrolnym zgodnie z orzeczeniami sądu. 
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 
Karty. 

6. Prokuratura Rejonowa Prowadzenie postępowań przygotowawczych, współpraca 
zapobiegania przestępczości i innym naruszeniom prawa. 
Podejmowanie czynności w ramach Niebieskiej Karty. 

 
 

7. 

 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Łańcucie, 
 

Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
przez dzieci i młodzież (w tym pozalekcyjnych działań 
opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, 
sportowych i rekreacyjnych). 
Organizowanie i finansowanie, we współpracy  
z placówkami leczenia uzależnień, różnych form pracy 
uzupełniającej proces terapeutyczny organizowany poza 
procesem leczenia. 
Organizacja, finansowanie i współfinansowanie 



wypoczynku letniego w formie kolonii z programem 
profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem uzależnień oraz przemocą w rodzinie. 
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 
Karty. 

 
 
 

8. 

 
 
 
Przedszkola i Szkoły z terenu 
miasta Łańcut   

Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych, 
wychowawczych. 
Wsparcie edukacyjne dla dzieci i rodziców (w tym 
uświadomienie rodzicom potrzeb edukacyjnych ich 
dzieci). 
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
Organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego.  
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 
Karty. 

9. Miejska Biblioteka Publiczna, 
Miejski Dom Kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji.  
 

Spotkania autorskie, wystawy, konkursy, warsztaty  dla 
dzieci i młodzieży - organizowanie czasu wolnego od 
nauki w szkole (ferie, wakacje). 
Rozwój uzdolnień, zainteresowań dzieci (zajęcia 
kulturalno - oświatowe, sportowe, rekreacyjne) 

 
 

10. 

 
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

Integrowanie i koordynowanie działań wszystkich 
instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem 
przemocy .  
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 
Karty. 

 
11. 

 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Umożliwienie rodzicom i dzieciom skorzystania ze 
specjalistycznego wsparcia psychologicznego, 
terapeutycznego i pedagogicznego. 
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 
Karty. 

 
 

12. 

 
 
Komenda Powiatowa Policji 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. 
Przeciwdziałania przestępczości i uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży. 
Interwencje w sytuacjach kryzysowych. 
Współpraca z przedstawicielami jednostek działających na 
rzecz dziecka i rodziny. 
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 
Karty. 

13. Placówki służby zdrowia w tym 
Poradnia Leczenia Uzależnień 

Opieka i profilaktyka zdrowotna. Współpraca z MKRPA, 
MOPS i przedstawicielami innych jednostek zajmujących 
się problematyką  uzależnień. 
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej 
Karty. 

14. Kościół Katolicki, inne kościoły i 
związki wyznaniowe. 

Wspieranie działań w zakresie realizowania programów 
na rzecz rodziny oraz upowszechnienia pozytywnych 
wzorców funkcjonowania rodziny. 
Udzielenie pomocy w formie produktów żywnościowych 
z Podkarpackiego Bantu Żywności z Programu PEAD 

15. Świetlica i Klub „WZRASTANIE” 
oraz inne organizacje pozarządowe 
działające w zakresie wspierania 
rodziny. 

Wspieranie rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, poprzez: organizację czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój 
zainteresowań dzieci i młodzieży, pomoc w radzeniu 
sobie w sytuacjach trudnych (relacje z rówieśnikami). 
Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do 
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem 
oraz promowanie działalności , sportowej, rekreacyjnej  
i kulturalnej. 

 
 



6. Monitorowanie programu 
 
Monitorowanie Programu  odbywać się będzie w oparciu o dane uzyskane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie we współpracy z organizacjami  
i instytucjami, których zadania są zbieżne z celami niniejszego programu poprzez: 

 
1) stworzenie sieci wymiany informacji między tymi instytucjami, 
2) zbieranie danych statystycznych. 

 
Monitorowanie poszczególnych zadań  będzie dokonywane również poprzez analizę 

statystyczną  w oparciu o wskaźniki  ilościowe i finansowe. 
 

Wskaźnikami oceny monitorowania Programu będą m.in.: 
1) Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z uwzględnieniem  powodu dysfunkcji, 
2) Liczba dzieci objętych różnymi formami pomocy, 
3) Liczba rodzin objętych różnymi formami pomocy, 
4) Liczba dzieci objętych pomocą  w placówkach wsparcia dziennego, 
5) Liczba porad udzielonych przez specjalistów, 
6) Liczba interwencji kryzysowych, 
7) Kwota wydatkowana  na pomoc skierowana do rodzin wychowujących dzieci. 

 
7. Finansowanie 

 
Źródłem finansowania zadań Programu Wsparcia Rodziny Gminy Miasta Łańcut są 

środki finansowe z budżetu miasta oraz środki pozyskane  z funduszy zewnętrznych: dotacje 
celowe oraz środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł. 

 
8. Przewidywane efekty realizacji programu 

 
1) Utworzenie  systemu kompleksowej pomocy rodzinie i dziecku, 
2) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia rodzinie i dziecku, 
3) Udzielanie profesjonalnej pomocy rodzinie i dziecku, 
4) Zmniejszenie ilości rodzin dysfunkcyjnych w mieście, 
5) Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat pomocy rodzinie i dziecku, 
6) Udostępnienie informacji o miejscach i formach pomocy w rodzinie, 
7) Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy pomocy rodzinie  

i dziecku. 
 

  Program ma charakter otwarty i ,, elastyczny” tzn. może podlegać okresowym 
weryfikacjom i modyfikacjom związanym ze zmieniającymi się uwarunkowaniami 
społeczno-ekonomicznymi, rozwojem procesów społecznych i potrzebami w tym zakresie  
a także wymogami prawa.  
 
 
Łańcut, dnia 2 stycznia 2014 r.  


