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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE STARA KORNICA NA LATA 2OI5.2OT7

Rozdzial l.
Wprowadzenie

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornrcanalata2015-2017 jest
strategicznym dokumentem Gminy Stara Kornica opracowanym w celu realizowanra lxzez
wsp6lnotE samorz4dow4 konstytucyjnej zasady udzielania szczegolnej pomooy rodzinie
i dziecku. Podstawowq zasadq Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest ochrona prawna
rodziny. Rodziny znajdujqce siE w trudnej sytuacji materialnej i spoiecznej, zwlaszcza
wielodzietne i niepelne, maj4 prawo do szczegolnej pomocy ze strony wladz publicznych.
Podmiotem reahzujqcym ten cel na poziomie gminy Stara Kornica jest Gminny OSrodek
Pomocy Spolecznej w Stara Kornica. Podstawowym zadamem OSrodka jest bezpoSrednie
organizowanie i wykonywanie zadah zwiqzanych z zaspokojeniem potrzeb jednostek i rodzin
pozostaj4cych w trudnej sytuacji zyciowej poprzezrozpoznawanie tych potrzeb, bezpoSrednie
i poSrednie udzielanie Swiadczefi w formie pienigznej, rueczowej i ustugowej. Pomoc
powirina koncentrowai sig na wspomaganiu os6b i rcdzin wymagaj4cych wsparcia w
osi4gniqciu mozliwie petrnej aktywnoSci spolecznej, a takle wzmocnieniu lub odzyskaniu
zdolnoSci do peinego i samodzielnego funkcjonowania w spoleczefstwie.

Rozdzial2.
Diagnoza sytuacji rodzin w Gminie Stara Kornica

$1. Sytuacja rodzin, w tym dzieci r mlodzie?y w Gminie Stara Kornica zostala
zdtagnozowana na pod stawie :

1) anahzy sytuacji rodziny, w tym dzieci i mlodzie?y, przeptowadzanej przez pracownik6w
socjalnych podczas rodzinnych wywiad6w Srodowisko\ ych w miejscu zamieszkania u
rodzin ubiegaj4cych siq o Swiadczenia z pomocy spolecznej,

2) anahzy danych zzakresu pomocy spolecznej,
3) anahza danych z zakresu Swiadczef rodzinnych i alimentacyjnych,
4) danych z zakt esu innych zadan r eahzow any ch przez OSrodek :

a) pomocy materialnej dla uczni6w (stypendia szkolne),
b) wspierantarodziny i systemu pieczy zastgpczej
c) przecrwdziaLania przemocy w rodzinie

5) konsultacji z mreszkancami gminy przeprowadzonej 4 listopada 2014r..

$2. Gmina Stara Kornrca, na dzien 31.I2.20I3r., hczyla 5048 mieszkafc6w. Z pomocy
spolecznej skorzystalo I6,82oA mieszkaric6w,tj.849 os6b z 2I8 rodzin.

Tabela m I. Liczba os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej

Osoby korzystaj4ce ze Swiadczefi pomocy spolecznej 20rl 20L2 20L3
I czbarodzin korzystajqcych z pomocy i wsparcia 22r 223 2t8

2. L czba os6b w tych rodzinach 862 852 849
a
J. w tym, hczba dzieci r mlodzie?y 357 302 3r4



$3. Najczgstszymi powodami korzystania z pomocy spoleczne sq: ub6stwo, dlugotrwala lub

ciqzl<a choroba, bezrobocie orazpotrzeba ochrony macierzyfstwa i wielodzietnoS6.

Tabela nr 2. Powody przyznawania Swiadczehzpomocy spolecznej

Liczba rodzin, w tym rodzin z dzie(mi, ktrirym
Drzvznano Domoc z ooniilszvch nowod6w

20t1 2012 2013

t Ub6stwo 134 t27 138

2. Bezrobocie 93 88 100
a
J. NiepeinosprawnoS6 75 7\ 86
Aa. Dlugotrwala lub ciqzka choroba 96 98 104

5. Bezradno36 w sprawach opiekufczo-wychowawczych
lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego

72 68 B1

6. Alkoholizm 28 JJ 22

7. P otrzeb a o chrony rnaci erzyf stwa i wielo dzietno 56, 59 77 96

/.1 w tym wielodzietnoSi 44 57 59

$4. Rodziny z dziecmr najczqSciej korzystaj4 z pomocy w formie posilku dla dzieci
w szkole. Z kaidym rokiem wzrasta liczba dzieci korzystaj4cych z tej formy pomocy oraz

kwota wydatkowanych Srodk6w na ten cel. Zestawrente danych zawretaponilszatabela.

Tabela nr 3.

ukof,czenia
Pomoc w zakresie dozywiania (posilek w szkole dla dzieci r mlodzie?y do czasu

ol adsimnazialneizenta szk n alne
Wyszcze96lnienie 20tl 2012 20t3

1 Liczba os6b korzystaj4cych z posilku 201 2r2 230

2. Liczba Swiadczefr 27r21 3008 1 31809
a Kwota Swiadczenw zl s4.834 66.s70 73.918

$5. Pomoc spoleczna Swiadczy r6wniez specjalistyczne uslugi opiekuricze dla dzieci
z zaburzeniami psychrcznyml TakLe w tym przypadku wystEpuje wzrost zapotrzebowania na

tq formg pomocy.

Tabela 4. Uslugi opiekuncze Swiadczone przez GOPS dIa dziect i mlodzieZy z zaburzeniami
,b LQZN m1 swlaoczone w mlelscu zamleszKanra

Wyszcze96lnienie 20ll 2012 20L3

I Liczba dzieci z zaburzeniami psychrcznymi objqtych
specj alistycznymi uslugami opiekuriczymi

2 3 A

2. Liczb a Swi adczeri (1 go dzina uslugi specj ali sty) 400 960 10tl

$6. Poza pomoce spoleczn4 rodziny z dzielmr korzystaj4 takile ze Swiadczef rodzirinych
i alimentacyjnych. W ostatnich latach zauwa2a siq spadek liczby dzieci uprawnionych
do Swiadczeri rodzinnych. Jest on w duZej mierze uwarunkowany systemowymi
rozwrqzanrami, tj. kryteriami dochodowymi (miesipczny doch6d na osobq w rodzinie)
ustalanymi na stosunkowo niskim poziomie. Ostatnia waloryzacja, kt6ra nastqpila w 20I4r.,
podwyZszyla kryteriurn dochodowe z kwoty 539 zl na kwotq 574 zL.



aff la nne I all
Wyszczeg6lnienie 20tl 2012 2013

I LicTba dzieci uprawnionych do Swiadczef, rodzinnych 719 678 608

1.1 w tym, hczba dzieci uprawnionych do dodatku

z t5tulu wielo dzietno Sci

158 r44 12l

2-. Liczba wypiaconych jednorazowych zapomog z tyttilu
urodzenia dziecka

63 49 41

a Liczba dziect w wieku do 16 r. z. pobieraj4cych zasilki
pielqgnacyjne z powodu niepelnosprawnoSci

45 38 36

AT, Liczba os6b pobieraj4cych dwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego

AA+-l 34 39

4.1 -w tyrn liczba rodzin 24 aa
ZJ )1

t

Tabela nr 5. Swiadczenrarodzinne i alimentacvi

$7. Gmina Stara Kornica w spos6b znaczqcy wspiera rcdziny z dzielmt w procesie edukacji.
54 to przede wszystkim stypendia szkolne wyplacane rodzicom w formie refundacji
wydatk6w poniesionych na edukacjq uczni6w.

Tabela nr 6

$8. Rodziny przezywaj4ce trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczych od
2013 roku mog4 korzystai z uslug asystenta rodziny. W 2014 roku asystent pracuje
z II rodzinami.

$9. Na terenie Gminy Stara Kornica jest obecnie 10 rodzin, w kt6rych rodzice maj4
ograniczonq wladzq rodzicielskq popruez nadzor kuratora. W 2 innych rodzinach, rodzice
maj4 ograniczonq wladzq rodzicielskq poprzez umieszczenie dzieci w preczy zastppczej
(3 dzieci).

Tabela nr 7. Wspieranie rodziny i svstem oi

$10. W Gminie Stara Kornica od 2011 roku funkcjonuje Gminny Zespol Interdyscyplinarny
do Spraw Przectwdzialama Przemocy w Rodzinie. W 2013 roku Zespol realizowal
16 procedur Niebieskich Kart w rodzinach, w kt6rych doszlo do przemocy.

a nr 6. Porloc nratenalna dla ucznrow (st szkolne)
Wyszczegrilnienie 20tl 2012 2013

I Liczb a uczni 6 w otrzymuj Ecych styp endia szkolne 196 r66 190

2. Kwota Swradczehw zl 89841 46275 74261

a ff /. wsprel'anle rod.zlny 1 svstem Drcczy zasteocze
Wyszczegrilnienie 2012 2013 2014 (do XI)

I Liczba rodzin objqtych uslugami asystenta rodziny 0 7 l1
2. Liczba dziecr umieszczonych w pieczy zastqpczej 1

a
J

a
-l

J. Liczba rodzin objqtych nadzorem kuratora
sqdowego w zwrqzku z ograniczeniem wladzy
rodzicielskiej (wg danych Kuratorskiej Sluzby
Sadowej Sadu Rejonowego w Siedlcach)

t2 9 t0



moc w nle w rnlo
Procedura Niebieskiej Karty 201l(od IX) 2012 2013

I Liczb a realizowanych procedur Nieb ie skiej karty
(hczba procedur kontynuowanych z
poprzedniego roku oraz hczba wszczgtych
procedur w danym roku)

A+ 15 t6

2. Liczb a pr zekazany ch pr zez Ze sp 6l zawi ado m i eri

do organ6w Scigania o popelnieniu przestqpstwa
w zwtazku z ttLv ctem Drzemo av w rodzinie

0 0 4

Tabela nr Grninnego Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziaiania8. Dane
r Rodzin Starei KorniPrze

$11.W latach 2012-2014 Gminny O6rodek Pomocy Spolecznej, w ramach projektu

systemowego ,,Blize.i pracy" Swiadczyl edukacjq spoleczn4 i obywatelsk4 dla mieszkanc6w

gminy w formie poradnictwa psychologicznego i prawnego.

$12. Dnia 4 listopada 20i4 roku odbylo siq spotkanie konsultacyjne w sprawie aktuahzacji

Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych na Terenie Gminy Stara Kornroanalata
2008-2015. W konsultacjach uczestniczyli mieszkaricy gminy, w tym rodzice, przedstawiciele

oSwiaty i oryanizacji pozarzqdowych. Na spotkaniu przeprowadzono anahzE SWOT

problemu doty czqce go niewydolno Sci opiekuf czo -wychowawczej r o dzin.

Tabela ru 10. Analiza SWOT problemu niewydolnoSci opiekufczo-wychowawczej ,w Gminie
Stara Kornica.

abela nr 9. Poradnictwo oglczne I wne
Wyszczeg6lnienie 2012 2013 20n4

I Ltczba os6b korzystaj4cych z poradnictwa

psychologicznego (cykl wiz1.t lub terapia)

I2 aa
JJ 21

2, Liczba os6b korzystaj4cych z poradnictwa

prawnego

45 63 5t

Pozytywne Nesatvwne
WewnEtrzne Mocne strony:

o Zapewnione uslugi asystenta
rodziny

o Poradnictwo psychologiczne i
prawne

o Zapewntona pomoc
psychologi czna I logopedyczna
w szkolach

. Dobra wsp6lpraca pomigdzy
lokalnymi instytuciami

Slabe strony:
e Brak plac6wki wsparcia (klubow,

Swietlic)
o ,,USpione" Swietlice wiejskie:
. Niski poziom integracji pomiqdzy

rodzinami oraz brak wsp6lpracy i
wsparcia pomigdzy nimi

zewnetTZne Szanse:
o Finansowanie uslug asystenta

rodziny ze Srodk6w
ministerstwa

. MozliwoSi udziaLu w
projektach, w tym
fi nansowany ch ze Srodk6w UE

o Posiadanie dobrego zaplecza
(budynk6w) na Swietlice i
oSrodek kultury

Zagroi,enia:
o NiechQd rodzic6w do wsp6lpraey z

instytucj ami i specj alistami
o Niechgd do pracy nad sobq i

problemami rodziny
. Wyjazdy rodzic6w ,,zaprac{'
o ZagroAenie uzalelntemamt (alkohol,

narkotyki, hazar d, Internet)



Srodk6w UE majqcych na celu
dobro rcdziny
i rozw6j specj alistyc znego
wsparcia

2. Wspierania
rodzin
prze2ywqqcych
trudnoSci w
wypelnianiu
funkcji
opiekuriczo-
wychowawczych
w prawidlowym
wypelnianiu
tych funkcji

1. konsultacje i poradnictwo
specjalistyczne, np.
psychologiczne,
pedago grczne, socj alne, prawne,
zawodowe,
2. udzielanie pomocy finansowej
r rueczowej z pomocy spolecznej
3. pomoc materialna dla uczni6w
(stypendia szkolne i wyprawki)
4. organizowanie czasu wolnego
dzieciom w formie kolonii,
zimowisk, wycieczek, v,ryj azd6w,
spotkafi , zajq(, pozalekcyjnych
itp.
5. tworzenie grup wsparcia lub
grup samopomocowych dla
rodzic6w
6. wsparcie rodzin uslugami
asystenta rodziny, w tym
zapewnienie szkoleri dla
asystenta
7 . tworzente warunk6w do
dzialania r o dzin wsp ieraj 4cych
(pozyskiwanie rodzin
wspieraj4cych i finansowanie ich
pomocy)
8. utworzenie plac6wki wsparcia
dziennego i zapewnienie w niej
mieisc dla dzieci

Rok
20Is-2017

|.liczba udzielonych
konsultacji i porad
specjalistycznych
2. Liczbarodzin z
dzieimi korzystaj4ca
ze Swtadczen
pomocy spolecznej
3.Liczba uczni6w
korzystalqca z
pomocy materialnej
4. Liczba dziecr
korzystajapcych z
kolonii, zimowisk,
wycieczell,
wyjazdow, spotkan,
zajEc
pozalekcyjnych
5.Liczba rodzic6w
uczestnicz4cych w
grupach ursparcia
6. Liczba rodzin
objqtych rLstugami
asystenta rrodziny
orazhczba szkolefr
asystenta
7.Liczba rodzin
wspierajE:ych
8. liczba nniejsc w
plac6wce wsparcia
dzierinego rhczba
dzieci
korzystajqcych z
plac6wki

a
J Doskonalenie

wsp6lpracy
pomiqdzy
instytucjarni i
podmiotami
dzialajqcymrna
rzecz dzieci i
rodziny

L Or ganizowanie wsp6lnych
spotkaf, konsultacji, debat i
seminari6w dla instytucji i
po dmiot6w dzialaj qcy ch na r zecz
dziecka i rodziny
2. stala wsp6lpraca z PCPR z
zakresu preczy zastEpczej
3. doskonalenie kadry (szkolenia
dla pracownik6w socj alnych,
asystenta r o dziny, r o dzin
wspieraj4cych i innych
specjalist6w)

Rok
2015-2017

I.Liczba wsp6lnych
spotkari
2.Liczba konsultacj i

z PCPR
3.Iiczba szkoleh



Rozdzial T.

Przewidywane efekty realizacji Programu
$18. Spodziewanym efektem reahzacji Programu ma byi polepszenie sytuacji rodzin z
dziecmi, wzrost poczucia bezpieczefstwa socjalnego, zminimalizowanie skutkow
negatywnych zachowan oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.

Rozdzial S.

. Lrddla finansowania
$r9.. zr6dlem finansowania Gminnego Programu wspierania Rodziny sq
1) Srodki wlasne gminy zaplanowane na dany rok budzetowy w Gminnym Osrodku Pomocy
Spoiecznej w Starej Kornicy narealtzacjg Gminnego Programu Wspierania Rodziny,
2) D olacje z budhetu paf stwa.
3 ) Srodki pozabtdletowe.

Rozdzial9.
Monitoring i ewaluacja

$20. Monitoring bqdzie polegal na zbieraniu danych dotyczqcych zreahzowanych zad,an
w ramach Programu od podmiotow zaangahowanych w jego realizacjg pruez koordynatora
Programu. Przedmiotem ewaluacji bqdzie skutecznoSi podejmowanych dzialah glownie
w oparciu o anahzq zalolonych wska2nik6w. Kierownik Gminnego Osrodka Fo*o.y
Spolecznej w Starej Kornicy do 15 lutego kuzdego roku bqdzie przedkladal dIa W6jta Gniny
raport z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

oDNICZACA


