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Rozdział I. Wiadomości ogólne.
1. Wstęp
Pierwszy Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubań (zwany w treści
Programem), opracowany został na lata 2013 - 2015. Program przyjęto Uchwałą Rady Miasta
Lubań nr XXXIV/246/2013 z dnia 26.02.2013r. i był on odpowiedzią na obowiązek nałożony na
gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która
to nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających wobec rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Choroba alkoholowa, przemoc
w rodzinie, niewydolność w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, to główne problemy
dezorganizujące życie rodziny. Często towarzyszą temu problemy ubóstwa, długotrwałego
bezrobocia lub choroby. Rodziny takie wymagają wsparcia i monitorowania przez przedstawicieli
różnych grup zawodowych. Obowiązek ten realizowany jest we współpracy ze środowiskiem
lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, placówkami oświatowymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z powyższą ustawą (art. 176 ustawy) samorząd gminy powinien realizować następujące
zadania:
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, 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 właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego,
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem i przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

2. Analiza SWOT
W celu opracowania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej na lata 2017 - 2019
dokonano analizy SWOT (polega ona na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie
na cztery grupy: słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia) Programu, który realizowany
i wdrażany był w latach 2013 - 2015 przez Gminę Miejską Lubań. Szczegóły analizy
przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1. Analiza SWOT
WSPARCIE RODZIN NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Współpraca z instytucjami działającym na
rzecz rodziny.
2. Realizacja programów profilaktycznych.
3. Zabezpieczenie w budżecie miasta środków
na realizację zadań z zakresu wspierania
rodziny.
4. Wyszkolona kadra pracownicza.
5. Otwartość na współpracę ze środowiskiem
lokalnym.
6. Działanie lokalnych jednostek
organizacyjnych, instytucji i organizacji
pozarządowych na rzecz lokalnego wsparcia.

1. Zbyt mała aktywność i gotowość ze strony
społeczności lokalnej do współpracy.
2. Niewystarczająca ilość propozycji spędzania
wolnego czasu dla dzieci ze szkół w okresie
ferii i wakacji.
3. Zbyt małe upowszechnianie informacji
o bezpłatnym poradnictwie specjalistycznym.

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Rosnąca świadomość społeczna.
1. Złożoność problemów rodzin.
2. Rozszerzenie działalności punktu poradnictwa 2. Zatracanie i degradacja wartości rodzinnych.
rodzinnego.

3. Zasady działania Programu
W zakresie udzielania pomocy rodzinom oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat
przyczyn i skutków dezintegracji rodzin Program oparty jest na zasadach:
1) wzajemnej współpracy i współdziałania odpowiednich służb publicznych, organizacji
pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych, a także innych organizacji,
środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji
zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z pomaganiem rodzinie,
2) jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania
publiczne w zakresie wspierania rodziny z poszanowaniem godności wszystkich osób.
4. Diagnoza środowiska lokalnego
Biorąc pod uwagę udział poszczególnych grup wiekowych, w ogólnej liczbie ludności
miasta, nasuwa się stwierdzenie, że społeczeństwo Lubania jest społeczeństwem regresywnym,
ponieważ ludność do 19 roku życia stanowi mniej niż 25% ogółu mieszkańców, ludność w wieku
20 - 64 lata - ponad 55% , a ludność powyżej 65 roku życia – przeszło 15% ogółu społeczeństwa.
Charakterystycznymi zjawiskami dla takiej zbiorowości są m.in.: większa liczebność kobiet niż
mężczyzn, niski wskaźnik urodzeń, duża liczba ludzi w podeszłym wieku, osoby w wieku
produkcyjnym są największą grupą lokalnej społeczności.
Lubań posiada bazę placówek edukacyjnych tj., przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne.
W gmnie miejskiej Lubań opieką przedszkolną objętych jest 708 dzieci z tego: 378 w trzech
przedszkolach publicznych i 330 w trzech przedszkolach niepublicznych.
Edukacja szkolna prowadzona jest w czterech szkołach podstawowych, w których uczy się 1132
dzieci oraz w trzech gimnazjach 674 uczniów.
Na terenie miasta znajdują się również instytucje kultury i sportu tj. Miejski Dom Kultury, Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Miasto posiada rozbudowany i dobrze działający system pomocy społecznej, w tym instytucje
działające na rzecz rodzin, osób potrzebujących, starszych oraz niepełnosprawnych - Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Wsparcia Dziennego.
W/w jednostki realizują szereg zadań i programów na rzecz wsparcia rodzin i osób potrzebujących.
Według definicji wskazanej w art. 16 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (D. U. z 2016 r. poz. 1583 z późn. zm.) rodzina określana jest jako „osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące”. Z analiz danych sprawozdawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lubaniu wynika, że niezbędna jest praca w zakresie wsparcia rodzin z gminy
Lubań na różnych płaszczyznach.
W Lubaniu zamieszkuje 20 681 osób wg stanu na dzień 31.12.2016r., z tego 3 310 dzieci
i młodzieży w wieku od 0 - 18 lat, co stanowi 16% ogólnej liczby mieszkańców.
Tabela. 1 Struktura wiekowa dzieci zamieszkałych w Lubaniu
Wiek

Liczba dzieci

0-3

630

4-6

530

7 - 12

1 086

13 - 18

1 064

Ogółem: 0 - 18

3 310

Poniższe tabele obrazują ilość rodzin korzystających z opieki i świadczeń przyznawanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.
Tabela 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2014 - 2016
(w tym korzystających tylko z pracy socjalnej)
Rodziny z dziećmi*
rok

ogółem

Liczba
osób
w
rodzinach

2014

480

1041

84

66

34

9

2

2015

499

1056

93

56

30

9

4

2016
476
928
*Stan na dzień 31.12.2016r.

77

49

26

8

4

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 dzieci
i więcej

Tabela 3. Formy pomocy (z wyłączeniem rodzin korzystajacych tylko z pracy socjalnej)
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

Liczba rodzin korzystających
z pomocy społecznej*) w formie:
-zasiłki stałe
-zasiłki celowe
-zasiłki okresowe
*)
jedna rodzina może korzystać

436
112
304
212

439
118
329
203

396
125
254
180

z kilku form pomocy
Liczba rodzin korzystających ze
świadczeń rodzinnych

1199

1142

1221

Liczba rodzin korzystających
z funduszu alimentacyjnego

265

241

219

Liczba rodzin korzystających
ze świadczenia
wychowawczego ( 500+)

0

0

1023

Liczba rodzin korzystających
z dodatku mieszkaniowego

502

400

372

W ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wsparciem
w formie posiłku objęto 418 osób, w tym: 70 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
115 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 237 osób dorosłych. W sumie
wydano 57.108 posiłków, w tym: 23.696 - to pełen obiad, 33.412 - to jedno gorące danie /zupa/.
Poza w/w Programem z gorących posiłków skorzystały też jednostki, których dochód własny lub na
osobę w rodzinie przekraczał 150% krytetium dochodowego. Łącznie dla 38 osób wydano 3.379
posiłków (dane z dn. 31.12.2016r.).
Praca socjalna w terenie.
Działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich
ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla 253
rodzin liczących 556 osób (dane z dn. 31.12.2016r.).
Zespół Interdyscyplinarny.
W roku 2016 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz 122 spotkania grup roboczych. W okresie od stycznia do grudnia 2016
roku wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty“ w 22 rodzinach, natomiast w stosunku do 41 rodzin
zakończono niniejszą procedurę. Członkowie wchodzący w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
uczestniczyli w 2 szkoleniach o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowali
również Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2017 - 2020.
Diagnozy środowiskowe.
W ramach rozeznania podległych pracownikom socjalnym rejonów opiekuńczych,
przeprowadzono 487 diagnoz środowiskowych, tj. rozeznania sytuacji socjalno – bytowej osób,
które nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Asystenci rodziny.
W 2016 roku zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej było dwóch asystentów rodziny, których głównym zadaniem była pomoc
rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystenci
objęli swoją pomocą 36 rodzin liczących w sumie 72 dzieci.
Karta dużej rodziny.
W 2016 roku przyjęto 18 wniosków o Kartę Dużej Rodziny. Wydano 79 kart w tym 54 karty
dla dzieci i 25 kart dla dorosłych. Przedłużono 3 karty.
Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu realizuje zadania w ramach Działu Wsparcia Dziecka
i Rodziny w zakresie zapewnienia dziecku opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizowania

czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych, rozwoju zainteresowań w formie opiekuńczej
i specjalistycznej.
Do zadań formy opiekuńczej należy w szczególności: opieka i wychowanie, pomoc w nauce
w tym wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwój zainteresowań, organizowanie czasu wolnego
oraz zajęć sportowych, gier w tym zabaw ogólnorozwojowych.
Do zadań formy specjalistycznej należą w szczególności:
– przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, wyrównywanie deficytów
rozwojowych dzieci, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności społecznej;
– pomoc w nauce w tym zmniejszenie braków edukacyjnych, przygotowanie zajęć
i programów terapeutycznych, socjoterapeutycznych i kompensacyjnych;
– wzmocnienie oraz doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców
przejawiających problemy wychowawcze;
– powołanie grupy wsparcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i osób dorosłych.
Ralizacja zadań następuje poprzez zajęcia grupowe, indywidualne oraz konsultacje psychologiczne.
W ramach zadań formy specjalistycznej tworzony jest Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny
Sytuacji Dziecka, który dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka. Natomiast w wyniku realizacji
celów statutowych, zadania wykonywane są w formie ciągłej, na podstawie miesięcznego
i rocznego planu pracy z dziećmi i młodzieżą.
W toku trwania tych zajęć przeprowadzane są działania: opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia
socjoterapeutyczne, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej, zajęć indywidualnych i grupowych
z psychologiem, zajęć społeczno – kulturalnych, zajęć rozwijających motorykę małą i dużą.
Tabela 4. Realizacja statutowych celów jednostki w zakresie wspierania dziecka i rodziny
poprzez formę opiekuńczą i specjalistyczną w 2016 roku
Ilość uczestników
Cel
Nazwa zadania
biorących udział
Rodzaj zadania
w zadaniu

Wszechstronne
wspieranie dziecka
poprzez prowadzenie
zajęć świetlicowych,
opiekuńczowychowawczych
i terapeutycznych

Przeciwdziałanie
marginalizacji
i degradacji społecznej
rodziny poprzez
uczestnictwo w życiu
społecznym

Prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży

97

Prowadzenie zajęć
profilaktycznych dla dzieci,
młodzieży

97

Prowadzenie zajęć
terapeutycznych dla dzieci,
młodzieży

13

Prowadzenie zajęc
socjoterapeutycznych dla
dzieci i młodzieży

12

Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieciom,
młodzieży w czasie ferii
zimowych

47

Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieciom,
młodzieży w czasie wakacji
letnich

97

Ilość dzieci uczestniczących
w zajęciach opiekuńczych

97

Ilość dzieci biorących udział
w zajęciach
specjalistycznych

32

Realizacja ustawy
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej

Realizacja ustawy
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
w zakresie: zagospodarowania
czasu wolnego poprzez zajęcia
rozwijające zainteresowania,
zajęcia sportowe, rekreacyjne,
ogólnorozwojowe, dożywianie
uczestników, aktywna
i nowoczesna terapia
zajęciowa.

Doskonalenie
i podnoszenie efektów pracy
opiekuńczo-wychowawczej

Udział dzieci
w konkursach
wewnętrznych
i zewnętrznych

15

Zajęcia aktywizujące
i wspierające indywidualny
rozwój wychowanka
oraz zajęcia terapeutyczne,
kompensacyjne
i wyrównawcze

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych tj.: kurator sądowy,
pełnomocnik ds. uzależnień, terapeuta, przedstawiciel MOPS, przedstawiciel PSSE, policjant,
członkowie stowarzyszenia abstynentów i przedstawiciel służby zdrowia.
W roku 2016 Komisja miała swoje posiedzenia 40 razy, zaopiniowała łącznie 17 wniosków
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży (w tym 9 zezwoleń na sprzedaż w sklepie, 8 w lokalu gastronomicznym), przyjęła 61
wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, 13 osób
skierowano na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa
zostają im ograniczone, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej poprzez
umieszczenie go poza rodziną biologiczną.
W szkołach, organizacjach pozarządowych realizowane są liczne programy profilaktyczne
z zakresu profilaktyki uzależnienie oraz zachowań asertywnych. W Ośrodku Wsparcia Dziennego
prowadzone są zajęcia bezpłatne z psychologiem dla dzieci ze szkół podstawowych działających
na terenie miasta Lubań.

5.Podstawa prawna Programu
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 2009r., nr 114,
poz. 946).
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2016r., poz. 575 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1390).
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487).
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.,o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916).
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1583).

Rozdział II. Zadania i realizacja Programu Wspierania Rodziny.
1. Adresaci zadania.
Program jest adresowany do rodzin mieszkających na terenie miasta Lubań, mających
problemy opiekuńczo - wychowawcze, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub
takich, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska.
2. Zadania i realizatorzy zadań.
Głównym celem Programu Wspierania Rodziny jest tworzenie warunków umożliwiających
poprawę sytuacji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich wspieranie
w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez realizowanie skoordynowanej polityki społecznej na
rzecz wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego.
Cel 1.

Zadania

Zakładane
rezultaty
Realizatorzy

Cel 2.

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin
1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym
wsparcia (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
zasiłki pielęgnacyjne,świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki
opiekuńcze, stypendia szkolne, pomoc osobom uprawnionym do
alimentów).
2. Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole.
3. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających
wsparcia.
1. Podniesienie bezpieczeństwa bytowego i zdrowotnego rodziny.
2. Uczenie rodziców i dzieci postaw prozdrowotnych.
MOPS, OWD, szkoły

Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka
w środowisku rodzinnym

Zadania

1. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez pracę
socjalną oraz współpracę z asystentem rodziny.
2. Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin
wymagających wsparcia.
3. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego: psycholog,
logopeda, prawnik.

Zakładane
rezultaty

1. Podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawa zdolności
wychowawczych rodziców.
2. Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz
w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny.
3. Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
4. Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego
czasu dzieci i młodzieży.

Realizatorzy

MKRPA,MOPS, OWD, MOSiR, MDK, MiPBP organizacje pozarządowe,
szkoły

Cel 3.

Zadania

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu
zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących
1. Współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną.
2. Pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami.
3. Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą.
4. Zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny.
5. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie
zapobiegania niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Zakładane
rezultaty

1. Zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi
zachowaniami społecznymi.
2. Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
3. Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi
zjawiskami społecznymi i przyjmowanie pozytywnej postawy społecznej
i obywatelskiej przez dzieci i młodzież.
4. Współpraca między osobami pracującymi na rzecz rodziny.
5. Ukierunkowanie pomocy na rzeczywiste problemy i potrzeby.

Realizatorzy

MOPS,OWD, PCPR,szkoły, Zespół Interdyscyplinarny, KPP, Straż Miejska,
MKRPA

Cel 4.

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych

Zadania

1. Prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją
kryzysową przez MOPS (pracownik socjalny i asystent rodziny).
2. Zabezpieczenie pobytu dzieci w świetlicach szkolnych i pozaszkolnych.
3. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Zakładane
rezultaty

1. Zmiana postaw i zachowań członków rodzin dysfunkcyjnych.
2. Wszechstronna i systemowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Realizatorzy
Cel 5.
Zadania
Zakładane
rezultaty
Realizatorzy
Cel 6.

Zadania

MOPS, KPP, PCPR,szkoły
Podnoszenie kompetencji pracowników zajmujących się niesieniem
pomocy rodzinom
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających
rodzinie poprzez udział w szkoleniach, stażach, studiach podyplomowych.
1. Podniesienie profesjonalizmu osób niosących pomoc w rodzinie.
2. Podniesienie kompetencji i skuteczności podejmowanych działań
pomocowych.
MOPS, OWD, inne.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
1. Wspieranie dzieci z rodzin nie posiadających możliwości finansowych
w rozwijaniu uzdolnień.
2. Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży poprzez wpieranie idei
wolontariatu.
3. Organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Zakładane
rezultaty

1. Zwiększenie aktywności społecznej.
2. Zapewnienie ciągłej opieki opiekuńczo-wychowawczej.

Realizatorzy

szkoły, OWD, MDK, MiPBP, organizacje pozarządowe.

Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy
jakości życia rodzin z miasta Lubań. Wspieranie rodzin będzie miało charakter profilaktyczny,
a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze
swoimi problemami przy wykorzystaniu własnych umiejętności. Wsparcie instytucjonalne będzie
zapewnione w sytuacji, gdy rodzina będzie musiała sprostać problemom, których nie jest w stanie
samodzielnie rozwiązać. Zadania wynikające z powyższego Programu realizowane będą zgodnie
z zasadą pomocniczości i z uwzględnieniem podmiotowości dzieci i rodziny.
3. Źródła finansowania Programu
Finansowanie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 odbywać
się będzie w ramach środków budżetu miasta Lubań, dotacji oraz środków pozabudżetowych
pozyskanych z innych źródeł.
4. Monitoring i ewaluacja Programu
W ramach ewaluacji Programu prowadzony będzie monitoring przez Ośrodek Wsparcia Dziennego.
Głównymi obszarami monitorowania Programu będą wyznaczone zadania.
Monitoring realizacji Programu umożliwi:
– rozpoznanie ilościowe rodzin wymagających pomocy,
– ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,
– stan zaawansowania prowadzonych działań,
– ocenę stopnia zadowolenia członków rodzin z oferowanej pomocy,
– zebranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych na lata
następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
Raport z monitoringu będzie sporządzany do dnia 31 marca każdego roku i przedkładany Radzie
Miasta Lubań.
5. Zakończenie
Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2017 - 2019 zakłada
stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, a w szczególności dzieci.
Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny i ochronny, a rodzinie w pierwszej
kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się z czekającymi
ją problemami i trudnościami.
Tylko w taki sposób można zwiększyć szanse rodziny na prawidłowe funkcjonowanie
w środowisku oraz wykorzystać jej własną aktywności i wewnętrzny potencjał w celu zdobycia
nowych umiejętności.

