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I. WPROWADZENIE

      
Zgodnie  z  art.16  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka,  rodzina  jest  naturalną
i  podstawową  komórką  społeczeństwa  oraz  jest  uprawniona  do  ochrony  ze  strony
społeczeństwa i państwa.

     Dla  dobra  dzieci,  które  potrzebują  szczególnej  ochrony  i  pomocy  ze  strony  dorosłych
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny
rozwój i  przyszłą samodzielność życiową,  dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw
i wolności, 

dla  dobra  rodziny,  która  jest  podstawową  komórką  społeczeństwa  oraz  naturalnym
środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami,

dnia;  09.06.2011r.  uchwalono  Ustawę  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej   .
Ustawa ta,  weszła w życie z  dniem 1 stycznia 2012 r  . 

Ustawa  ta określa:

● zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych;

●  zasady  i  formy  sprawowania  pieczy  zastępczej  oraz  pomocy  w  usamodzielnianiu  jej
pełnoletnich wychowanków;

●  zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
●  zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
●  zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą,

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji
rządowej.

3



        Trudności  z  jakimi  boryka  się  współczesna  polska  rodzina  -  szereg  zagrożeń
środowiskowych  konieczność  poszukiwania  środków  finansowych  na  zabezpieczenie  potrzeb
bytowych,  euro-sieroctwo,  skutkują  zanikaniem  więzi  rodzinnych,  osłabieniem  czujności
opiekuńczej zaniedbywaniem obowiązków wychowawczych.

Prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka powinno odbywać się w zdrowej i silnej rodzinie – tak
aby model pozytywnych postaw rodzicielskich stanowił wzór i oparcie dla młodego pokolenia.
Obecnie  zagrożeniem dla  stabilizacji  życia  rodzinnego  w Polsce  są  trudności  na  rynku pracy
i problemy finansowe. Wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej dużą
grupę  stanowią  rodziny  przejawiające  trudności  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych
i  prowadzenia gospodarstwa domowego.  W gminie Biskupice liczba  rodzin niewydolnych ma
tendencję wzrostową. 

     Pierwszoplanową rolę we wspieraniu rodziny naturalnej stanowi samorząd gminny i działający
w nim  Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  Ośrodek  jako jednostka organizacyjna samorządu
terytorialnego ma ustawowy obowiązek prowadzenia działań profilaktycznych  i  wspierających
rodzinę przeżywającą  trudności  w  pełnieniu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej a  w  razie
potrzeby  udzielania  jej  profesjonalnej  pomocy  stosownie  do  zdiagnozowanych  deficytów  i
potrzeb. 

Podstawowym zadaniem jest  wspieranie rodzin biologicznych  w opiece nad dzieckiem w jego
środowisku  rodzinnym, następnie  po  wyczerpaniu  dostępnych  możliwości  zapewnienie
zastępczych form opieki w trybie instytucjonalnym. 
Samorząd gminny zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
powinien wspierać rodzinę poprzez tworzenie systemu opieki, w tym sieci placówek publicznych
i niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie w systemie dziennym bez konieczności
opuszczania środowiska lokalnego np. świetlice środowiskowe, przedszkola i żłobki i wymaga
stworzenia lokalnego programu wspierania rodziny.

Zgodnie  z  art.176  pkt  1  wyżej  wymienionej  ustawy  do  zadań  własnych  gminy  należy
opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. 

Program  ten  powstaje  w  oparciu  o  systematycznie  dokonywane  rozpoznanie  problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy sytuacji w zakresie opieki nad dzieckiem
i rodziną na poziomie lokalnym.

„Program Wspierania Rodziny w Gminie Biskupice na lata 2019-2021” zwany dalej Programem
jest  zgodny  z  ogólną  koncepcją  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy
Biskupice  na  lata  2015-2024  oraz  kierunkami  polityki  prorodzinnej  państwa  jak
i  wypracowanymi  już  i  obowiązującymi  standardami  w  zakresie  pomocy  rodzinie  i  dziecku
obowiązującymi w Unii Europejskiej.

4



II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

1.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj;.Dz.U. 2018 nr 1508 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
           (tj;. Dz.U. 2018 nr  998 z późn.zm.)
3.   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
           (tj;. Dz.U.2015 nr  poz. 1390 z późn. zm.)
4.   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
           alkoholizmowi (tj;.Dz.U z 2018 poz.2137)
5.   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj; Dz.U z 2018   

poz. 2134 z późn.zm)
6.  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i  rodzin „Za życiem”  (Dz.U.

z 2018 poz.1076 z późn. zm)
7.   Ustawa z dnia  28  listopada 2003 r.  o  świadczeniach  rodzinnych (Dz.U z  2018r  poz.  2220

z późn.zm.)
8.   Ustawa  z  dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom uprawnionym do  alimentów (Dz.U.

z 2018r poz. 554 z późn. zm.)
9.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r poz.1061)

W myśl art.2 wyżej powołanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania
tych  funkcji.  System pieczy  zastępczej  to  zespół  osób,  instytucji  i  działań  mających  na  celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania
opieki i wychowania przez rodziców.  Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu
pieczy  zastępczej  są  jednostki  organizacyjne  jednostek  samorządu  terytorialnego  wykonujące
zadania  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego
organizatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  placówki  opiekuńczo-wychowawcze,  regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz
podmioty,  którym  zlecono  realizację  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy
zastępczej. 

Art.3 wyżej  powołanej  ustawy  stanowi  iż;  obowiązek  wspierania  rodziny  przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,
w  zakresie  ustalonym  ustawą,  spoczywa  na  jednostkach  samorządu  terytorialnego  oraz  na
organach administracji rządowej.

Obowiązek  wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo
wychowawczych  oraz  organizacji  pieczy  zastępczej,  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz
organy  administracji  rządowej  realizują  w  szczególności  we  współpracy  ze  środowiskiem
lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi,  a  także  kościołami  i  związkami  wyznaniowymi oraz  organizacjami  społecznymi.
Zadania  z  zakresu  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  są  realizowane  zgodnie  z
zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy przepisy ustawy przewidują możliwość zlecania realizacji
tych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka
do:
1) wychowania w rodzinie,  a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną -  do
opieki  i  wychowania  w rodzinnych  formach  pieczy  zastępczej,  jeśli  jest  to  zgodne z  dobrem
dziecka; 
2) powrotu do rodziny;
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3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd
     zakazał takich kontaktów;
4) stabilnego środowiska wychowawczego;
5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku
    i stopnia dojrzałości;
9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
10)  poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

III. CHARAKTERYSTYKA GMINY BISKUPICE W ZAKRESIE 
PROBLEMÓW RODZINY I DZIECKA

Gmina Biskupice położona jest na Pogórzu Wielickim. Administracyjnie gmina wchodzi w skład
powiatu wielickiego. Powierzchnia gminy wynosi 41,0 km. W skład Gminy Biskupice wchodzi
12  sołectw,  (Sułów,  Biskupice,  Szczygłów,  Przebieczany,  Bodzanów,  Jawczyce,  Łazany,
Tomaszkowice,  Trąbki,  Zborówek,  Zabłocie,  Sławkowice)   z  których  najliczniej  zamieszkane
sołectwo to Trąbki  - 1528 osób, a najmniej sołectwo Szczygłów  – 492 osoby.
Na dzień 31.12.2017r Gminę Biskupice zamieszkiwało 9 914 mieszkańców, w tym: kobiet: 5 063
i mężczyzn: 4 851.

Tab. nr 1  liczba ludności z podziałem na płeć.

 Źródło: Ewidencja Ludności UG na dzień 31.12.2017r.

Tab.  nr 2 Podział mieszkańców Gminy  ze względu na wiek i płeć

Źródło: Ewidencja Ludności UG na dzień 31.12.2017r.
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W 2017r na terenie Gminy Biskupice zamieszkiwało 1 782 dzieci w wieku do 13 roku życia oraz
559 młodzieży w wieku od 14 do 18 roku życia.

Liczba ludności Gminy Biskupice rok do roku systematycznie rośnie. 
           
W roku 2017 na terenie gminy z pomocy społecznej w różnej formie skorzystało 397 osób, czyli
4,00% ogółu mieszkańców, skupionych w 167 rodzinach .

Od  roku  2014  liczba  osób  objętych  wsparciem  Ośrodka  w  formie  pomocy  finansowej
systematycznie maleje,  rośnie natomiast liczba osób, na rzecz których prowadzona jest  praca
socjalna.  Problemy  rodzin  bywają  często  bardzo  złożone  i  wymagające  pomocy  na  różnych
płaszczyznach.
W poniższej  tabeli  zawarte  zostały  powody udzielania  wsparcia  rodzinom z  systemu pomocy
społecznej w roku 2017

        Tab. nr 3. powody udzielania wsparcia  osobom/ rodzinom  z systemu  pomocy społecznej.

lp. Powód trudnej sytuacji życiowej

2017

Liczba rodzin
ogólna liczba osób

korzystających z

pomocy 

1 Ubóstwo 89 211

2 Sieroctwo 0 0

3 Bezdomność 3 4

4 Potrzeba ochrony   macierzyństwa;                               
w tym;                               

wielodzietność;

27
16

130
99

5 Bezrobocie 39 107

6 Niepełnosprawność 86 168

7 Długotrwała lub ciężka choroba 101 201

8 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem;

38 140

W tym;               
 rodziny niepełne;                    

 rodziny wielodzietne;
22
7

64
45

9 Przemoc w rodzinie 3 9

10 Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0

11 Alkoholizmu 3 5

12 Narkomanii 0 0

13 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. 1 5

14 Trudności  w  integracji  osób,  które  otrzymały  status  uchodźcy  lub  ochronę
uzupełniającą

0 0

15 Zdarzenia losowe 5 12

16 Sytuacja kryzysowa 0 0

17 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0

        
 Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2017r.

Z  danych  statystycznych  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Biskupicach,  wywiadów
środowiskowych,  obserwacji  pracowników  socjalnych  wynika,  że  większość  rodzin  objętych
wsparciem  to  rodziny  wieloproblemowe,  które  szczególnie  są  zagrożone  wykluczeniem
i  marginalizacją.  Dzięki wieloletniej  pracy  z  tymi  rodzinami  efekty  rozumiane  jako
usamodzielnienie, rozwiązanie podstawowych problemów materialno - bytowych i opiekuńczo-
wychowawczych  ulegają poprawie jednak nadal  nie są satysfakcjonujące. Konieczna jest zatem
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kontynuacja kompleksowego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dziecka.
Sytuacja klientów pomocy społecznej , którzy posiadają status osoby bezrobotnej jest ustawicznie
monitorowana przez pracowników socjalnych. Oprócz pomocy finansowej i rzeczowej mogą oni
skorzystać  z  programów  realizowanych  we  współpracy  gminy  z  PUP poprzez  uczestnictwo
w programach: prace społecznie użyteczne, roboty publiczne,  jak również udziału w szkoleniach
i kursach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Tab. nr 4 kwestia bezrobocia mieszkańców gminy.

Dane statystyczne dot. bezrobocia w Gminie Biskupice

Rok
Liczba osób

bezrobotnych
Liczba kobiet
bezrobotnych

Bezrobotni w
wieku do 25 rż

% bezrobotnych
w stosunku do

mieszkańców gminy
2016 234 137 38 6,4 %
2017 191 111 22 5,2%

Źródło: PUP Wieliczka stan na 31.12.2017r.

Jak widać w powyższej tabeli wskaźnik bezrobocia w roku 2017r spadł co również przekłada się
na  spadek  liczby  osób  korzystających  z  pomocy  Ośrodka  w  2017r,  ponadto  duży  wpływ  na
powyższą sytuację miało również wprowadzenie programu "Rodzina 500 plus".

Program Rodzina 500 plus to 500 zł  miesięcznie na drugie i  kolejne dziecko niezależnie od
dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego
dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w
przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 

W roku 2017r z pomocy Programu Rodzina 500 plus skorzystało 1 009 rodzin w tym objętych
wsparciem zostało 1 305 dzieci.  Świadczenia zostały wypłacone na łączną kwotę 7 806 964 zł.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin "Za życiem".
Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie
dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie gminy Biskupice, w ramach realizacji
ustawy "Za życiem".

Zgodnie z przepisami ustawy, mając na uwadze obecnie istniejącą infrastrukturę społeczną, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zapewnia takim kobietom, rodzinom dostęp do:

• informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży 
• wsparcia  asystenta  rodziny  służącego  pomocą  w  odpowiedzi  na  wiele  pytań  oraz

występującego  w  imieniu  podopiecznych  do  instytucji  zdrowia  czy  wypłacających
świadczenia (na podstawie pisemnego upoważnienia kobiety lub rodziny) 

• poradnictwa prawnego 
• wsparcia psychologicznego 
• wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł. 
• świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej. 

W roku 2017r - 2 rodziny skorzystały z pomocy w formie wypłaty jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 4000 zł. W roku 2018 - 1 rodzina.

W roku  2018  ruszył  nowy  program  rządowy  wspierający  rodziny  w  wychowywaniu  dzieci;
Program "Dobry start", nazywany potocznie  300 plus, to rodzaj  świadczenia przyznawanego
rodzicom albo opiekunom raz do roku na każde dziecko uczące się  w szkole podstawowej lub
ponadpodstawowej. 
Ze świadczenia 300 plus na terenie gminy Biskupice skorzystało 1023 rodziny. 
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Kwestia dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin:

Wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej dużą grupę klientów stanowią
rodziny  przejawiające  trudności  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia
gospodarstwa domowego. 

Tab. nr 5 Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach

    Problemy rodziny

2017

Liczba rodzin Liczba osób w
rodzinach

Rodziny niewydolne opiekuńczo-wychowawczo i w prowadzeniu
gospodarstwa domowego

38 140

W tym; rodziny niepełne 22 64

Rodziny wielodzietne 7 45

Źródło: statystyka GOPS.

                                                                                                                                                                      

       Trudności  z  jakimi  boryka  się  współczesna  polska  rodzina  -  szereg  zagrożeń
środowiskowych,  konieczność  poszukiwania  środków  finansowych  na  zabezpieczenie  potrzeb
bytowych,  euro-sieroctwo,  skutkują  zanikaniem  więzi  rodzinnych,  osłabieniem  czujności
opiekuńczej, zaniedbywaniem obowiązków wychowawczych.  Prawidłowy rozwój i wychowanie
dziecka powinno odbywać się w zdrowej i silnej rodzinie – tak aby  model pozytywnych postaw
rodzicielskich  stanowił wzór i oparcie dla młodego pokolenia. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zatrudnia 1 asystenta rodziny w wymiarze
czasu pracy 1 etat.

Asystent  rodziny przydzielany  jest  na  wniosek  pracownika  socjalnego  (zapotrzebowanie  na
asystenta rodziny w danym środowisku wskazać może również sąd oraz inne osoby, instytucje),
który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w danej rodzinie potwierdzi występowanie
trudności mogących mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa, dobra dziecka/dzieci. O asystę
rodzinną  starać  może  się  również  rodzic,  który  czuje,  iż  jego  umiejętności  wychowawcze
wymagają wsparcia i  wzmocnienia,  przechodzący kryzys życiowy, rodzinny czy ekonomiczny.
Ten rodzaj pomocy kierowany jest  również do rodzin,  w których dzieci przebywają w pieczy
zastępczej  oraz  do rodzin,  w których istnieje  zagrożenie  umieszczenia dzieci  w takiej  pieczy.
Asystent  przydzielony  może  być  również  małoletniemu  rodzicowi,  który  wychowuje  dziecko
i opuszcza ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich
lub zakład poprawczy.

 Tab. nr.6. Ilość rodzin pozostających pod opieką asystenta rodziny na przełomie lat 2014-2018r

Asystent rodziny

2014 2015 2016 2017 2018

8 13 13 11 10

Żródło; GOPS Biskupice

Rodziny  wieloproblemowe,  ubogie,  obciążone  problemem  bezrobocia,  alkoholizmu  i  często
przemocy nie realizują należycie swojej funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Dzieci z tych rodzin
bywają zaniedbane, głodne, mają trudności w dostępnie do kultury i wypoczynku. W rodzinie
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narastają  problemy  opiekuńczo-wychowawcze,  w  drastycznych  przypadkach  zachodzi
konieczność zabrania dziecka z rodziny i skierowania do pieczy zastępczej.

W  2017r  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej  umieszczonych  było  2 dzieci  z  gminy  Biskupice
w instytucjonalnej pieczy zastępczej było 2 dzieci.

Tab. nr 6. Wspieranie rodziny. 

Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza
Rodzina zastępcza

zawodowa
1 dziecko

Placówka- opiekuńczo
wychowawcza

2 dzieci
Rodzina zastępcza

spokrewniona
1 dziecko

Razem 2 Razem 2
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

 Tab. nr 7.Rodziny zastępcze na terenie Gminy Biskupice
Liczba rodzin zastępczych

 na terenie gminy
Rodziny spokrewnione Rodziny niezawodowe

2 4

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Istotnym problemem dotykającym środowiska rodzinne, a w szczególności dzieci i młodzież jest
zjawisko przemocy domowej. 
Na  terenie  Gminy  Biskupice  –  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy
w rodzinie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą przedstawiciele;

▪ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
▪ Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
▪ Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza
▪ Komisariatu Policji w Gdowie
▪ Służby zdrowia,
▪ Wydziału Oświaty.
▪ Organizacji pozarządowych

Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2019. 
Zespół  jest  realizatorem  działań  prawnych  umocowanych  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów
z  dnia  13  września  2011r.  w sprawie  procedury  „Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów formularzy
„Niebieska  Karta”.  Zespół  Interdyscyplinarny  w  latach  2016-  2018  prowadził  działania
o  charakterze  diagnostycznym,  wspierającym  i  motywującym  w  rodzinach  uwikłanych
w przemoc domową. 

Tab. nr 8 liczba niebieskich kart realizowanych przez zespół Interdyscyplinarny.

Przemoc w rodzinie

2016 2017 2018

11 9 9

Źródło: GOPS Biskupice.

Nadużywanie  alkoholu  i  zażywanie  substancji  psychoaktywnych  jest  obecnie  jedną
z  najpoważniejszych  kwestii  społecznych.  Sytuacja  społeczno  -  gospodarcza  (bezrobocie,
ubóstwo)  powoduje  nasilenie  problemów  związanych  z  obecnością  alkoholu  i  narkotyków
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w polskich rodzinach. Są to nie tylko problemy zdrowotne ale też problemy dotyczące utrzymania
prawidłowych  relacji  w  rodzinie  i  środowisku  przejawiające  się  przemocą  w  rodzinie,
zaniedbywaniem  obowiązków  rodzicielskich,  problemami  z  odnalezieniem  się  na
konkurencyjnym  rynku  pracy,  problemy  z  regulowaniem  zobowiązań  finansowych.  Alkohol
i substancje uzależniające powodują negatywne skutki nie tylko dla osób, które po nie sięgają ale,
przede wszystkim krzywdzą całą rodzinę. 

Tab. nr 9.Kwestia  problemu uzależnień.

Alkoholizm

2016 2017r 2018

Liczba rodzin

3 3 3

Źródło: GOPS Biskupice.

W systemie pomocy społecznej zjawisko alkoholizmu wskazuje stagnację, jednakże tut. Ośrodek
posiada wiedzę na temat dużej ilości osób nadużywających alkohol z terenu gminy Biskupice,
które  nie  możemy  zakwalifikować  jako  chorobę  alkoholową  z  uwagi  na  brak  dokumentacji
medycznej potwierdzającej ten fakt.

Tab. nr 10.Kompetencje Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 2016r 2017r 2018r

1 Liczba rozmów interwencyjno motywujących w
związku z nadużywaniem alkoholu 12 8 12

2 Liczba osób wobec których Komisja wystąpiła z
wnioskiem do Sądu o podjęcie leczenia odwykowego 1 1 2

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach działa Punkt Informacyjno- Konsultacyjny,
w  ramach  działalności  którego oferowana  jest  pomoc  psychologiczna  (  w  tym  również  dla  osób
nadużywających alkohol), prawna i porady socjalne.  W poniższej tabeli zawarte zostały dane statystyczne
obrazujące ilość udzielonych porad  na przełomie lat 2016-2018r.

Tab. nr 11. Ilość osób korzystających ze wsparcia w formie PIK przy GOPS Biskupice.

                      Liczba osób korzystających z pomocy  Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego

2016 2017 2018

Pomoc psychologiczna 120 138 164

Pomoc prawna 22 37 38

porady socjalne 41 40 46

Źródło:GOPS Biskupice.
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IV- DIAGNOZA- ZASOBY GMINY BISKUPICE W ZAKRESIE POMOCY 
DZIECKU I RODZINIE

W latach szkolnych 2017/2018 gmina Biskupice była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli
publicznych (Przedszkole w Biskupicach oraz Przedszkole w Trąbkach), 4 szkół podstawowych
(SP. Biskupice, SP. Bodzanów, SP. Łazany, SP. Przebieczany ) i Gimnazjum. 

Gmina  jako  organ  prowadzący  zapewnia  finansowanie  oraz  lokalowe  i  techniczne  warunki
funkcjonowania podległych szkół i przedszkoli.

W  ewidencji  prowadzonej  przez  Gminę  Biskupice,  w  ww.  latach  szkolnych  znajdowała  się
Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. O.Narcyza Jana Turchana w Trąbkach, oraz Niepubliczne
Przedszkola  „Zielony  Miś”  w  Sławkowicach  (obecnie  „Bajkolandia”),  „2  Języki”
w Tomaszkowicach, Przedszkole i Żłobek „Nibylandia” w Trąbkach.

Tab nr 12. Placówki oświatowe w Gminie Biskupice  - ewidencja uczniów.

 
Wyszczególnienie

Liczba uczniów

w tym:

0 I II III IV V VI VII

1. Szkoła Podstawowa  
w Biskupicach 193 44 25 18 34 43 18 38 17

 

2. Szkoła Podstawowa 
w Łazanach 137 25 23 11 22 32 11 24 14

 

3. Szkoła Podstawowa  w
Przebieczanach 191 26 17 22 47 26 24 27 28

 

4. Szkoła Podstawowa  w
Bodzanowie 131 19 16 14 22 23 17 16 23

 

5 Szkoła Podstawowa w
Sławkowicach 62 34 9 6 14 13 11 9 0

6 Publiczna Szkoła
Podstawowa w Trąbkach 108 19 17 13 23 21 15 12 7

 

 Razem
822 167 107 84 162 158 96 126 89

 

6. Gimnazjum  w
Sławkowicach 144

 

Ogółem
1071

  

Źródło: UG Biskupice rok szkolny 2017/2018 stan na dzień 30.09.2017r.

Innym niezwykle ważnym kierunkiem polityki społecznej w zapobieganiu niedostatków rodziny
jest  kwestia  dożywiania  dzieci  i  młodzieży  jak  również  osób  dorosłych.  Ustawa  o  pomocy
społecznej w art. 48 ust.1 pkt 4 i pkt 5 nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek
zapewnienia pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobie
która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Powyższa forma pomocy ma zastosowanie
poprzez  realizacje  dożywiania  dzieci  i  młodzieży  w  szkołach  na  ternie  Gminy  Biskupice.
Podstawowym umocowaniem powyższych działań jest Ustanowiony rządowy program przyjęty
Uchwałą  Rady  Ministrów  z  dnia  15  października  2018r  w  sprawie  wieloletniego  programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  W ramach programu rodziny i osoby
mogą także korzystać ze świadczeń pieniężnych na zakup żywności. 
Ponadto realizowana jest także dodatkowa oferta pomocy poprzez dożywianie dzieci w szkołach
na  wniosek  Dyrektora  placówki.  Pomoc  taką  przyznaje  się  w  szczególnie  przypadkach
uzasadnionych  sytuacją  dziecka/ucznia  bez  wydawania  decyzji  administracyjnej.  Program
„Posiłek w szkole  i  domu” jest  programem rządowym i  w konsekwencji  współfinansowanym
przy udziale budżetu państwa.
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Tab.nr 13. Dożywianie dzieci i młodzieży oraz innych osób dorosłych.

Program „pomoc państwa w zakresie
dożywiania” Forma - Posiłek .

2016 2017

1 Liczba osób korzystających z posiłku ogółem;
z tego;

227 182

2 Liczba dzieci do 7 r. życia 31 21
3 Liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły

ponadgimnazjalnej
104 88

4 Pozostałe osoby otrzymujące pomoc  na
podstawie art. 7 uops.

92 73

Źródło: Dane statystyczne GOPS.

Tab. nr 14 Liczba dzieci korzystających z posiłku bez decyzji administracyjnej.

Program „pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

2016 2017

1 Liczba dzieci 15 11
2 Liczba wydanych posiłków 1285 1021

Źródło: Dane statystyczne GOPS.

Działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice

W 2017r swoją działalność rozpoczęło Centrum Kultury Gminy Biskupice, które ma na celu  
prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne 
mieszkańców Gminy Biskupice poprzez:
• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie 
uczestnictwa w kulturze
• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
• tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru,
• organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych,
• integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności 
kulturalnej,
• inspirowanie i promowanie działalności literackiej i artystycznej, a także innych form 
twórczości mieszkańców,
• organizowanie i wspieranie różnych form aktywności wśród mieszkańców gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych
• podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na terenie 
gminy,
• zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty poprzez rozwijanie współpracy w 
partnerstwach. 

W strukturze Centrum Kultury Gminy Biskupice funkcjonują 3 świetlice środowiskowe:

1) Świetlica Środowiskowa w Jawczycach.
2) Świetlica Środowiskowa w Szczygłowie.
3) Świetlica w Łazanach.

     Na terenie gminy funkcjonuje  Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu
z Filią W Trąbkach w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka realizuje zadania w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 
W placówce tej każde dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w celu wsparcia funkcji
opiekuńczo-wychowawczych  rodziny  naturalnej.  Podstawowym  celem  działania  jest
zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 
Działanie placówki ukierunkowane jest na wspomaganie rodzin w realizowaniu przypisanych im
funkcji i  zadań. W celu efektywnego wspierania rodzin z terenu gminy zasadne jest tworzenie
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kolejnych jednostek wsparcia dziennego . 
Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług oferowanych
przez jednostki działające na terenie gminy.

Środowiskowy  Dom Samopomocy  w  Tomaszkowicach jest  jednostką  organizacyjną  pobytu
dziennego o charakterze lokalnym ,przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
z  zaburzeniami  psychicznymi.  Specjalistyczną  pomoc  świadczą  –  psycholog,  psychiatra
rehabilitant  i  instruktorzy  terapii  zajęciowej.  Środowiskowy Dom samopomocy  dysponuje  40
miejscami dla osób potrzebujących.

V. ODBIORCY PROGRAMU

Odbiorcami programu są:

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2. Dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki oraz

      zagrożonych  demoralizacją.
3. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

VI. CELE GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 
2019-2021

Cel główny programu
Wzmocnienie rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej   
oraz ograniczenie liczby dzieci przebywających w zastępczych formach opieki. 

Cele szczegółowe   :

1) Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem.
2) Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
    wychowawczych.
3) Promocja działań rodzin wspierających .
4) Współpraca z podmiotami właściwymi  z zakresu  pieczy zastępczej.
5) Inne zadania.

Cel szczegółowy 1 :                                                                                                                         
Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem

Kierunki działania Sposób realizacji Realizatorzy
1.Zapobieganie 
niedostosowaniu społecznemu
dzieci i młodzieży

- tworzenie dzieciom i młodzieży 
  alternatywnego sposobu spędzenia 
  wolnego czasu,
-zagospodarowanie terenów sportowo-
  rekreacyjnych na terenie gminy,
-współpraca pracowników socjalnych z 
 placówkami wsparcia dziennego  w celu 
 rozwiązywania bieżących problemów 
 dzieci i młodzieży ,
- organizacja wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin najuboższych.

Urząd Gminy, 
GOPS,
Placówki oświatowe, 
Centrum kultury 
Gminy Biskupice, 
Placówka wsparcia 
dziennego,
Gminna Biblioteka 
Publiczna 
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2.Prowadzenie działalności 
profilaktycznej i edukacyjnej 

-udział w projektach i programach 
 mających na celu wspieranie rodziny,
-promowanie rodzinnej integracji,
-informowanie lokalnej społeczności
 o problemach współczesnej rodziny  
 poprzez organizowanie spotkań ,  
 konferencji ,akcji informacyjnych ,
-prowadzenie edukacji rodzin z zakresu 
 podnoszenia kompetencji
 wychowawczych  i opiekuńczych oraz 
prowadzenia gospodarstwa domowego.

wszystkie podmioty

Cel szczegółowy 2 :                                                                                                                          
Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

1.Praca socjalna skierowana 
na rzecz rodzin z trudnościami
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych

-analiza sytuacji rodzin , których dzieci 
 zagrożone są umieszczeniem w pieczy 
 zastępczej,
-prowadzenie monitoringu sytuacji w
 rodzinie ,
-prowadzenie pogłębionej pracy 
 socjalnej z rodziną na podstawie 
 kontraktu socjalnego  oraz wsparcie 
 finansowe tych rodzin w ramach 
 możliwości przewidzianych w ustawie 
 o pomocy społecznej .

GOPS +  asystent 
rodziny.

2.Zapewnienie 
specjalistycznego poradnictwa

-zapewnienie usług opiekuńczych dla 
  rodzin z dziećmi,
-konsultacje specjalistyczne w tym 
  pomoc psychologiczna , prawna 
  pedagogiczna,
-wspieranie rodzin i dzieci przez 
  asystenta rodziny i pracownika 
  socjalnego ,
-ułatwianie dostępu do usług takich jak 
  terapia odwykowa, terapia dla 
  sprawców przemocy ,

Samorząd Gminny,
Centrum Kultury 
Gminy Biskupice,
GOPS,
Zespół 
Interdyscyplinarny do 
spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych,
Placówki oświatowe,
PCPR
Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna

3.Udzielanie wsparcia 
rodzinom dysfunkcyjnym

-zapewnienie wsparcia i pomocy 
 asystenta rodziny,
-zapewnienie pomocy finansowej
 i rzeczowej rodzinom zagrożonym 
 kryzysem lub przeżywającym trudności 
 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
 wychowawczych,
-organizowanie wypoczynku dla dzieci 
z  rodzin z dysfunkcyjnych,
-monitorowanie sytuacji zdrowotnej 
 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
-rozwój działalności świetlic 
 środowiskowych na terenie gminy w 
 zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych,
- kierowanie osób z zaburzeniami  
psychicznymi do ośrodka wsparcia – ŚDŚ 

GOPS,
MUW Kraków, 
Ośrodek Zdrowia,
Policja ,
Placówki oświatowe,
Placówka wsparcia 
dziennego,
Świetlice 
Środowiskowe 
Kurator,
Zespół 
interdyscyplinarny 
ds.przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
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-współpraca z organizacjami 
 pozarządowymi – stowarzyszeniami 

Alkoholowych,
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

4.Tworzenie możliwości 
podnoszenia kwalifikacji 
przez asystentów rodziny

-ustawiczne podnoszenie kwalifikacji 
asystenta rodziny 
-współfinansowanie kosztów szkoleń i
 materiałów dydaktycznych ,

GOPS,
MUW Kraków,
ROPS

Cel szczegółowy 3 :                                                                                                                     
Promocja działań rodzin wspierających 

1.Działania promocyjne -tworzenie warunków do działania 
  rodzin wspierających,
-propagowanie idei rodzin wspierających
 poprzez udział w spotkaniach społeczności 
  lokalnej oraz rodziców uczniów szkół
 funkcjonujących na terenie Gminy.
-dystrybucja materiałów informacyjnych, 
ulotek, plakatów.

GOPS

2.Działania edukacyjne 
skierowane do rodzin 
wspierających

-organizowanie szkoleń dla rodzin 
  wspierających,
-zapewnienie wsparcia dla rodzin 
 wspierających,

GOPS,
PCPR,
ROPS

Cel szczegółowy 4:                                                                                                                     
Współpraca  z podmiotami w zakresie systemu pieczy zastępczej

1.Działania skierowane na 
przywrócenie dziecka na łono 
rodziny naturalnej

-dążenie do reintegracji rodziny poprzez 
  pracę z rodziną biologiczną na rzecz 
  powrotu z pieczy zastępczej do rodziny,
- opiniowanie możliwości powrotu 
  dziecka do rodziny biologicznej,
- współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy
  Społecznej z placówkami opiekuńczo-
  wychowawczymi w zakresie 
  przygotowania dziecka do 
  samodzielnego życia ,
-współpraca z organizatorem rodzinnej 
 pieczy zastępczej,

GOPS, inne JOPS
PCPR, RODK,
Placówki opiekuńczo-
wychowawcze

2.Ochrona zdrowia i życia 
dzieci

- kierowanie dzieci do rodzin zastępczych 
  zawodowych pełniących funkcję 
  pogotowia rodzinnego , w razie 
  bezpośredniego zagrożenia życia lub 
  zdrowia dziecka w trybie art.12a ustawy 
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

PCPR, 
GOPS
Policja, Zespół 
interdyscyplinarny 
ds.Przeciwdziałania, 
przemocy w rodzinie,
Sąd ,kurator

3.Finansowanie opieki dzieci 
z terenu Gminy Biskupice 

- współfinansowanie pobytu dziecka w 
  rodzinie zastępczej , rodzinnym domu
  dziecka ,placówce opiekuńczo-
  wychowawczej , regionalnej placówce
  opiekuńczo-terapeutycznej lub 
  interwencyjnym ośrodkiem
  preadopcyjnym ,

Samorząd Gminny / 
dotacja wojewody 
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Cel szczegółowy 5:   
Inne zadania 

Zadanie Realizator
1.Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 
rodziny  oraz przekazywanie ich do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

GOPS,
Ponadgminna 
Placówka wsparcia 
Dziennego w 
Zabłociu 

2.Sporządzanie sprawozdań do GUS GOPS,
 Ponadgminna 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w 
Zabłociu

3.Sporządzenie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
i przedkładanie  Radzie Gminy Biskupice w terminie do 31 marca każdego 
roku 

GOPS 
Wójt Gminy 
Biskupice

VII. REALIZATORZY PROGRAMU

- Urząd Gminy w Biskupicach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach
- Placówki Oświatowe
- Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu
- Centrum Kultury Gminy Biskupice
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biskupicach
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- Gminna Biblioteka Publiczna 
- Sołtysi sołectw Gminy Biskupice

 Inne instytucje w zależności od potrzeb. 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
- Komisariat Policji w Gdowie
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
- Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział III Rodzinny i Nieletnich
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trąbkach
- Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
- Organizacje pozarządowe

VIII. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program  finansowany  będzie  ze  środków  własnych  Gminy  Biskupice  i  dotacji  Wojewody.
Planuje  się  także   pozyskiwanie  (w  miarę  możliwości  )  dodatkowych  środków  ze  źródeł
zewnętrznych  tj;,  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej,   Ministerstwa  Rodziny  Pracy
i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
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IX. ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  ma  na  celu  uświadomienie  rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, że ich sytuacja nie
musi  być  trwała.  Spodziewanym  efektem  realizacji  Programu  ma  być:  polepszenie  sytuacji
dziecka  i  rodziny,  wzmocnienie  lub  przywrócenie  poczucia  bezpieczeństwa  socjalnego,
ograniczenie  zjawiska niedostosowania  społecznego,  zminimalizowanie  skutków ubóstwa oraz
zagrożenia  wykluczeniem społecznym,  stworzenie  skutecznego  systemu  wsparcia  dla  rodziny
i dziecka oraz powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

X. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Program  będzie  koordynowany  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Biskupicach.
W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą
dalsze potrzeby i  zrekonstruują działania,  które mają dać informację zwrotną,  pozwalającą na
określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie.
Wskazana jest  stała  współpraca  pomiędzy instytucjami,  organizacjami  pozarządowymi w celu
zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw.

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. 
Będzie  podlegał  ewaluacji  i  monitoringowi  w  zależności  od  występujących  potrzeb
rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny. 

Ewaluacja  będzie  miała  charakter  usprawniający  i  wskazujący  kierunki  ewentualnych  zmian
w  zapisach  programowych.  Pozwoli  na  sprawdzenie  efektywności  i  skuteczności  przyjętych
założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację.

Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz
doskonalenie dotychczas ustalonych.

18


	SPIS TREŚCI:
	I. WPROWADZENIE
	II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
	III. CHARAKTERYSTYKA GMINY BISKUPICE W ZAKRESIE PROBLEMÓW RODZINY I DZIECKA
	IV- DIAGNOZA- ZASOBY GMINY BISKUPICE W ZAKRESIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE
	V. ODBIORCY PROGRAMU
	Odbiorcami programu są:
	VI. CELE GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021
	VII. REALIZATORZY PROGRAMU
	VIII. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
	IX. ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
	X. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

