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Załącznik nr 3 

         do Sprawozdania z Działalności 

         Miejskiego Ośrodka 
         Pomocy Społecznej 
         w Krasnymstawie za rok 2020 
          

 

 

 

Roczna informacja                                                                                         

z wdrażania  Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

dla Miasta Krasnystaw na lata 2019 – 2021 

za rok 2020 

oraz potrzeby związane z realizacją zadań w roku 2021 

 

W styczniu 2019 roku uchwałą nr V/37/2019 Rady Miasta Krasnystaw został przyjęty 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Krasnystaw na lata 2019 – 2021.

 Określono w nim najważniejsze cele, które mają przyczynić się do zbudowania 

zintegrowanego systemu wsparcia krasnostawskich rodzin przeżywających trudności                      

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz ochronę dzieci w naturalnym 

środowisku rodzinnym. 

Zgodnie z VII rozdziałem programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                

w Krasnymstawie został zobowiązany do monitoringu realizacji zadań określonych                         

w programie poprzez coroczną informację prezentującą postępy wdrażania Programu. 

 Wobec powyższego poziom wdrażania programu za rok 2020 przedstawia                           

się następująco: 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY PROMOWANIE ROLI, FUNKCJI  

I WARTOŚCI RODZINY 
 

Kierunki działań 

1. Upowszechnienie i promowanie roli i funkcji rodziny. 

2. Rozwijanie umiejętności i kompetencji opiekuńczo  

 - wychowawczych rodzin. 

3. Wzmocnienie integracji rodziny. 
 

 

Forma realizacji Wdrażanie programów edukacyjnych, profilaktycznych  

i terapeutycznych służących upowszechnianiu, promowaniu 

roli i funkcji rodziny. 

Wskaźniki realizacji Liczba zrealizowanych programów - 24 

Liczba uczestników – 828. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, 

Organizacje Pozarządowe. 
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Forma realizacji Wdrażanie Karty Dużej Rodziny (lokalnej i krajowej) 

Wskaźniki realizacji Liczba wydanych kart - 416. 

Liczba rodzin objetych programem – 595, w tym 174 KDR 

lokalna 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 

Forma realizacji Wdrażanie rządowego programu wsparcia finansowego rodzin 

z dziećmi – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+“ 

Wskaźniki realizacji Liczba rodzin objętych programem – 1623, w tym 2 471 

dzieci 

Liczba wydanych decyzji - 188. 

Realizatorzy/partnerzy Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

Forma realizacji Prowadzenie kampanii, spotkań informacyjno - edukacyjnych. 

Wskaźniki realizacji Liczba zrealizowanych kampanii, spotkań  - 20. 

Liczba podmiotów realizujących działania - 4. 

Liczba uczestników – 1 212. 

Liczba wydanych materiałów informacyjnych – 3 650. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, 

Organizacje Pozarządowe. 
 

 

 

 

Forma realizacji Organizowanie różnorodnych form aktywizacji i integracji 

rodzin. 

Wskaźniki realizacji Liczba zrealizowanych działań (w tym wycieczek, pikników 

rodzinnych) - 5. 

Liczba uczestników – 153. 

Liczba podmiotów realizujących działania - 3. 

Realizatorzy/partnerzy Urząd Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki 

Oświatowe, Organizacje Pozarządowe. 
 

 

 

 

Forma realizacji Organizowanie szkoleń, prelekcji, porad, warsztatów oraz 

pogadanek o charakterze edukacyjnym dla rodziców. 

Wskaźniki realizacji Liczba zrealizowanych szkoleń, prelekcji, pogadanek, 

warsztatów - 102 

Liczba podmiotów realizujących działania – 4. 

Liczba uczestników - 874. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe. 

\ 
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CEL SZCZEGÓŁOWY UTRZYMANIE DZIECKA W RODZINIE 

BIOLOGICZNEJ 
Kierunki działań 

 

1. Wzmocnienie rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo - wychowawcze. 

2. Praca z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo  

- wychowawcze. 

3. Wsparcie rodziny. 

  
 

Forma realizacji Upowszechnianie i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających. 

Wskaźniki realizacji Liczba zorganizowanych szkoleń - 0. 

Liczba rodzin wspierających - 0. 

Liczba rodzin objętych pomocą rodzin wspierających - 0 

Liczba działań promocyjnych - 0. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 

Forma realizacji Realizacja programów terapeutycznych oraz interwencyjnych 

na rzecz rodzin, w tym dożywiania. 

Wskaźniki realizacji Liczba zrealizowanych programów - 21. 

Liczba osób objętych programami - 267. 

Liczba podmiotów realizujących - 5. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, 

Organizacje Pozarządowe. 
 

 

 

 

Forma realizacji Rozwijanie i upowszechnianie profesjonalnego, 

zintegrowanego systemu poradnictwa rodzinnego, w tym  

edukacji, konsultacji, terapii i mediacji dla rodzin. 

Wskaźniki realizacji        Liczba porad, konsultacji, treningów – 2 278, 

       Liczba mediacji - 0.  

       Liczba grupy wsparcia -2. 

       Liczba uczestników –20. 

       Liczba punktów konsultacyjnych - 2. 

Realizatorzy/partnerzy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, 

Organizacje Pozarządowe. 

 

 

 

 

 

Forma realizacji Upowszechnienie działań i organizowanie wsparcia asystenta 

rodziny, w tym tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji 

asystentów rodziny. 

Wskaźniki realizacji Liczba asystentów rodziny - 2. 

Liczba rodzin objętych wsparciem - 24. 
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Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

Forma realizacji Organizowanie i rozwój wysokiej jakości usług wspierających  

i interwencyjnych dla rodzin, w tym usług opiekuńczych            

i specjalistycznych. 

Wskaźniki realizacji Liczba świadczonych usług - 0. 

Liczba rodzin objętych wsparciem – 0. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowe. 

 

 

 

Forma realizacji Tworzenie warunków do funkcjonowania, rozwijania  

i tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego. 

Wskaźniki realizacji Liczba prowadzonych placówek - 5. 

Liczba utworzonych placówek - 0. 

Liczba osób objętych wsparciem - 89. 
 

 

Forma realizacji Organizowanie spotkań grup wsparcia oraz grup 

samopomocowych. 

Wskaźniki realizacji Liczba prowadzonych grup -2. 

Liczba uczestników - 20. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowe. 

 

 

 

 

Forma realizacji Praca socjalna z rodziną. 

Wskaźniki realizacji Liczba rodzin objętych pracą socjalną - 141. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

 

Forma realizacji Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom 

żyjącym w trudnych warunkach materialnych. 

Wskaźniki realizacji Liczba osób objętych pomocą - 261 

Liczba form pomocy - 12. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowe. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY UMOŻLIWIENIE POWROTU DZIECKA                                 

Z PIECZY ZASTĘPCZEJ  

DO RODZINY NATURALNEJ 
Kierunki działań 1. Odbudowanie kompetencji i  umiejętności opiekuńczo  

 - wychowawczych rodziny. 

2. Wsparcie rodziny. 

3. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej 

rodziny. 

4. Dążenie do reintegracji rodziny. 
 

 

 

 

Forma realizacji Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka. 

Wskaźniki realizacji Liczba opracowanych sprawozdań, raportów, wywiadów 

środowiskowych - 85. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

Forma realizacji Zapewnienie wsparcia asystenta rodziny oraz rodzin 

wspierających. 

Wskaźniki realizacji Liczba asystentów rodziny - 2. 

Liczba rodzin wspierających - 0. 

Liczba rodzin objętych wsparciem - 24. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 

Forma realizacji Praca socjalna z rodziną. 

Wskaźniki realizacji Liczba rodzin objętych pracą socjalną - 24. 

Liczba dzieci, które powróciły do rodziny biologicznej - 0. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 

Forma realizacji Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo -  

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -  

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku  preadopcyjnym. 

Wskaźniki realizacji          Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - 24. 

Realizatorzy/partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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W celu dalszej poprawy funkcjonowania dzieci w rodzinach przeżywających 

trudności opiekuńczo - wychowawcze w roku 2021 wskazane jest podjęcie działań 

mających na celu: 

1. Realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Krasnystaw w roku  

2021, 

2. Dalsze wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze    

przez asystentów rodziny, 

3. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego niezbędnego  

do przezwyciężenia trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo  - wychowawczych, 

poprzez: 

 Rozszerzenie działalności pracy Świetlicy Wsparcia Dziennego  dla Dzieci i 

Młodzieży tj. zwiększenie liczby miejsc oraz rozwój aktywnych metod pracy 

z dziećmi z rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. 

 Rozwój działań edukacyjnych dla  rodziców z trudnościami opiekuńczo – 

wychowawczymi. 

 Podjęcie działań zmierzających do utworzenia dyżurnego punktu 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 

 

W związku z tym, że nie wszystkie dzieci mogą pozostać w rodzinach biologicznych 

niezbędne będzie dalsze partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, 

gdzie odbywa się to w następujących sposób: 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka   

w pieczy zastępczej, 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
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