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I. Wstęp 

 

„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 wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współprace wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.” 

Zgodnie z art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny                            

i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821) do zadań własnych powiatu należy 

opracowanie i realizacja 3 letniego programu rozwoju pieczy zastępczej.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Powiat obowiązek  

zapewnienia dzieciom pozbawionym opieki w postaci pieczy zastępczej. Do głównych zadań 

w tym zakresie należą: organizowanie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przyznawanie 

świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, przyznawanie 

wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, 

przyznawanie rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na pokrycie kosztów związanych z remontem, 

zapewnianie  umieszczonym dzieciom opieki w związku z urlopem prowadzących rodzinne 

domy dziecka. 

Rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka Starosta może 

przyznać świadczenia fakultatywne na: dofinansowanie wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka, pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka oraz w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych. 

Zadaniem własnym powiatu jest również wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej poprzez m.in. przyznanie pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na 

kontynuowanie nauki. Świadczenia te przysługują też wychowankom opuszczającym 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, 

zakłady poprawcze. 

Przedstawiony Program jest kontynuacją podejmowanych dotychczas działań w ramach  

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żywieckim na lata 2018-2020.  
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Głównym celem Programu jest  rozwój rodzinnej pieczy zastępczej,  stworzenie warunków 

dla usamodzielnianych wychowanków, mających na celu uzyskanie przez nich 

samodzielności życiowej oraz zapewnienie każdemu dziecku całkowicie lub częściowo 

pozbawionemu opieki rodziców, stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska 

wychowawczego.  

 

II. Charakterystyka i analiza rodzin zastępczych w Powiecie Żywieckim. 

 

2.1.  Rodzaje rodzin zastępczych zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej: 

1. rodzina zastępcza: 

• spokrewniona (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący 

wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 

• niezawodowa (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 

• zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna. 

2. rodzinny dom dziecka. 

3. rodziny pomocowe (sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą). 

 

2.2. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Żywieckim  ogółem w latach 2018-2020. 

Zgodnie z podziałem  według stanu na dzień 31 grudnia danego roku. 

 

 

                 
Źródło: Dane własne PCPR 

 

 

 

 

 

 

Rodziny zastępcze 2018 2019 2020 

Spokrewnione 42 39 42 

Niezawodowe 55 49 45 

Zawodowe 4 3 3 

Pogotowia rodzinne 1 1 1 

Rodzinne domy dziecka 1 2 2 

Razem rodzin zastępczych 103 94 93 
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Wykres: Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Żywieckim ogółem w latach 

2018 -2020. 
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2.3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Żywieckim  

ogółem w latach 2018-2020 (wg stanu na 31 grudnia danego roku). 

 

Rodzina zastępcza 2018 2019 2020 

Spokrewniona 61 55 60 

Niezawodowe 74 70 60 

Zawodowa 22 12 12 

Pogotowia rodzinne 3 3 2 

Rodzinne domy 

dziecka 

7 17 17 

Razem 167 157 151 

              
 Źródło: Dane własne PCPR 
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Wykres: Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Żywieckim 

ogółem w latach 2018-2020. 
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III. Charakterystyka instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

3.1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące  w Powiecie Żywieckim. 

 Obecnie na terenie Powiatu Żywieckiego funkcjonuje  jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza – 

typu socjalizacyjnego tj. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Żywcu przy ul. 

Kopernika 5 . Od dnia 01.01.2021 r. przeznaczona jest dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia. 

  

 

3.2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie 

Żywieckim w latach 2018 – 2020 

 

               

Rok 2018 2019 2020 

Liczba dzieci 

przebywających                 

w placówce 

opiekuńczo - 

wychowawczej 

17 22 17 

 
     Źródło: Dane własne PCPR 
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Wykres: Liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej  

w Powiecie Żywieckim w latach 2018 – 2020. 
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IV. Wnioski z analizy zadań realizowanych w obszarze pieczy zastępczej  w Powiecie 

Żywieckim w latach 2018 - 2020: 

 

W latach 2018 - 2020 liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  

utrzymuje się na podobnym poziomie z tendencją malejącą w przypadku dzieci 

umieszczonych rodzinnej pieczy zastępczej.  

Z ogólnej liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w roku 2020r., 89% stanowią 

dzieci: umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, a 11% w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Tendencja ta jest zgodna z założeniami Programu, który zakładał rozwój pieczy 

rodzinnej. 

1. W latach 2018 - 2020 nastąpił spadek ogólnej liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej o 9 %. 

2. Liczba rodzin zastępczych  w latach  2018 – 2020 zmalała  z 103 do 93, co stanowi 9 %. 
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V. Wnioski do programu: 

 

1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.  

2. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. 

3. Szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych według potrzeb zgłaszanych przez  te 

rodziny oraz zapewnienie im specjalistycznej pomocy. 

4. Zapewnienie rodzinom zastępczym badań psychologicznych do wydania opinii  

o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

5. Zapewnienie środków na wypłatę świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych.                                      

6. Niewystarczająca ilość pogotowi rodzinnych. 

7. Niewystarczająca ilość koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

8. Zapewnienie wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej. 

 
 

VI. Cele Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żywieckim na 

lata 2021- 2023: 

 

Cel główny – rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.: 

1) Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego 

2) Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. 

3) Szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych według potrzeb zgłaszanych przez te rodziny 

oraz zapewnienie im specjalistycznej pomocy. 

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym badań psychologicznych w celu uzyskania opinii  

o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

5) Zatrudnienie odpowiedniej liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

6) Wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej. 

7)Doskonalenie kadry rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Cel 1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego 

Adresaci: społeczność lokalna oraz media lokalne. 

Istotnym elementem w realizacji tego celu jest promowanie rodzicielstwa zastępczego  

w społeczności lokalnej poprzez rozpowszechnianie informacji o specyfice opieki nad 

dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych. Upowszechnianie takiej wiedzy 
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pozwoli na pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz przybliży 

szerszej społeczności problematykę związaną z pieczą zastępczą.  

Pozwoli także na docenienie roli rodzin zastępczych. Przewiduje się zaangażowanie 

lokalnych mediów w celu promowania rodzicielstwa zastępczego. 

Wskaźniki:  

1. Liczba osób wyrażających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

2. Liczba kampanii i działań promocyjnych 

 

Cel 2. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. 

Adresaci: osoby zainteresowane pełnieniem funkcji niezawodowych, zawodowych rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych. 

Podstawowym zadaniem realizowanym w celu drugim jest zwiększenie liczby osób 

zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodziny pomocowej oraz 

zapewnienie im odpowiedniego szkolenia.  

W obszarze tym kładzie się szczególny nacisk na promocję, pozyskiwanie oraz 

szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.  

Wskaźniki: 

1. Liczba osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

2. Liczba rodzin przeszkolonych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

4. Liczba nowoutworzonych rodzin zastępczych. 

 

Cel 3. Organizacja szkoleń  dla funkcjonujących już rodzin zastępczych według potrzeb 

zgłaszanych przez te rodziny oraz zapewnienie im specjalistycznej pomocy. 

Adresaci: istniejące rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz kandydaci do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. 

Tematyka szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych będzie dostosowana do 

zgłaszanych potrzeb ze strony rodzin zastępczych.  

Rodziny zastępcze mogą korzystać przez cały okres sprawowania swoich funkcji ze 

specjalistycznego poradnictwa oferowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Taka forma wsparcia pozwala na konstruktywne rozwiązywanie pojawiających się 

problemów w codziennym funkcjonowaniu rodzin zastępczych.  

Wzmocnienie rodziny zastępczej jako podstawowego ogniwa systemu pieczy 

zastępczej, poprzez wielozakresowe wsparcie w realizacji jej zadań opiekuńczo-

wychowawczych jest zadaniem priorytetowym. 
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Wskaźniki:  

1. Liczba szkoleń/ warsztatów  dla rodzin zastępczych.  

2. Liczba uczestników szkoleń / warsztatów. 

3. Liczba wychowanków pieczy zastępczej objętych wsparciem specjalistycznym.  

4. Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem specjalistycznym. 

5. Liczba udzielonych porad specjalistycznych rodzinom zastępczym. 

 

Cel. 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym badań psychologicznych w celu  uzyskania opinii  

o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Adresaci: istniejące rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz kandydaci do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

Zgodnie z  art. 76 ust. 1 pkt. 3a i 13 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy m.in. zapewnienie                        

i przeprowadzenie badań psychologicznych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne 

domy dziecka.  Zgodnie z art. 46 ust. 3 w/w ustawy rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny 

dom dziecka jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej co 

2 lata opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Również kandydaci ubiegający się o pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej zobowiązani są do posiadania opinii o posiadaniu motywacji                                   

i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej umożliwia realizacje tego zadania poprzez jego zlecenie.  

Wskaźniki: 

1. Liczba rodzin skierowanych na badanie psychologiczne. 

2. Liczba wykonanych diagnoz psychologicznych. 

 

Cel. 5. Zatrudnienie odpowiedniej liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Adresaci: istniejące rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. 

Rodziny zastępcze na ich wniosek mogą zostać objęte wsparciem koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej udziela rodzinom zastępczym 

wsparcia i pomocy w celu rozwiązania bieżących trudności wynikających z funkcjonowania 

rodziny. Współpracuje z rodziną zastępczą i jej wychowankiem w ich środowisku domowym,  

podejmuje systematyczną współpracę z placówkami oświatowymi czy innymi instytucjami 

zaangażowanymi w opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z wymogami ustawy wsparciem 
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koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jednocześnie może być objętych 15 rodzin 

zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.  

Na terenie powiatu żywieckiego obecnie funkcjonują 93 rodziny zastępcze, a wsparciem 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest objętych jedynie 15 rodzin. W przypadku braku 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jego zadania przejmuje organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej.   

Wskaźniki: 

1. Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora. 

2. Liczba dzieci objętych wsparciem koordynatora. 

 

Cel 6. Wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej.  

Adresaci: pełnoletni wychowankowie, którzy opuścili pieczę zastępczą oraz wychowankowie 

opuszczający domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę                               

i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.  

Podstawowym zadaniem do zrealizowania w tym celu jest inicjowanie działań 

niezbędnych do unormowania sytuacji życiowej osób opuszczających pieczę zastępczą. 

Wychowankowie pieczy zastępczej mogą zostać objęci wsparciem ze strony koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

  

Wskaźniki: 

1. Liczba indywidualnych programów usamodzielnienia. 

2. Liczba wychowanków pieczy zastępczych objętych wsparciem finansowym. 

3. Liczba wychowanków objętych wsparciem koordynatora. 

 

Cel. 7. Doskonalenie kadry rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Adresaci: kadra rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  

 Podstawowym zadaniem do zrealizowania w tym celu jest doskonalenie i profesjonalizacja 

kadry zatrudnionej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej. 
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Wskaźniki: 

1. Liczba osób które odbyły szkolenia. 

2. Liczba uzyskanych kwalifikacji. 

3. Ilość szkoleń.  

 

VII.  Zadania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żywieckim 

na lata 2021 – 2023: 

 

Zaplanowane cele będą osiągane poprzez realizację następujących zadań: 

1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 

2. Ustalenie corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych. 

3. Przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 

wraz z dodatkami,  zgodnie z ustawą: 

• 694 zł - spokrewnionej, 

• 1052 zł - zawodowej i niezawodowej 

•  211 zł – dodatek dla dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, 

umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. 

4. Zapewnienie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych. 

5. Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie rodzin pomocowych. 

6. Zapewnienie środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego. 

7. Zatrudnienie środków na zatrudnienie osoby zajmującej się opieką i wychowaniem oraz 

osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, na 

wniosek rodziny zawodowej. 

8. Zapewnienie, zgodnie z ustawą, środków na pokrycie kosztów związanych z remontem 

lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu rodzinnym, w którym 

zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa. 

9. Zapewnienie zgodnie z ustawą:  

a) dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego  

w pieczy zastępczej, 

b) przyznania świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami  

przyjmowanego dziecka - jednorazowo, 

c) pokrycia wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo. 
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10. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

11. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                        

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych, zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu 

warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej. 

12. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego. 

13. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 

14. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym                         

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. 

15. Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym, w szczególności w ramach grup 

wsparcia. 

16. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

17. Objęcie wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej rodzin zgłaszających taką 

potrzebę.  

18. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej. 

19. Współpraca z sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami  

w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin biologicznych     

i zastępczych. 

21. Zapewnienie środków na funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

22. Zapewnienie środków na przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, 

usamodzielnienie  i zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych. 

23. Zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych. 

24. Dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy 

zastępczej. 

25. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację Programu, w tym środków rządowych, 

na podstawie art. 187 ust.1 pkt. 2 ustawy. 
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VIII. Limit rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Żywieckim w latach 2021-2023                 

 

Limit rodzin zawodowych określony został na podstawie możliwości finansowych powiatu              

i przedstawia się następująco: 

1. Rok 2021 - 6  rodzin zastępczych zawodowych.  

2. Rok 2022 - 7 rodzin zastępczych zawodowych.  

3. Rok 2023 - 7 rodzin zastępczych zawodowych. 

Limit nie uwzględnia rodzinnych domów dziecka. 

 

IX. Źródła finansowania Programu: 

 

Źródłem finansowania zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Żywieckim na lata 2021 - 2023 będą  środki finansowe pochodzące z : 

• budżetu Powiatu Żywieckiego, 

• budżetu Państwa, 

• budżetów samorządów gminnych, zgodnie z art. 191 ust.8 ustawy, 

• budżetów powiatowych, zgodnie z art. 191 ust.4 ustawy, 

• odpłatności rodziców biologicznych, 

• Unii Europejskiej, 

• innych źródeł jeżeli wystąpi możliwość pozyskania środków.   

 

X.  Realizatorzy programu: 

 

Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przy 

współpracy: 

▪ Rodzin zastępczych; 

▪ Rodzin pomocowych; 

▪ Placówki opiekuńczo - wychowawczej; 

▪ Policji; 

▪ Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej; 

▪ Sędziów i Kuratorów Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego; 

▪ Organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych. 

 



 15 

 

 

 

XI.  Monitoring i ewaluacja Programu: 

 

Program monitorowany będzie  poprzez badanie i analizowanie  stopnia jego 

realizacji. Monitoring programu będzie prowadzony poprzez ocenę stopnia realizacji 

Programu na podstawie osiągniętych wskaźników oraz rocznych sprawozdań z jego realizacji. 

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań głównie w oparciu  

o analizę założonych wskaźników. Dzięki ewaluacji będzie możliwe ukazanie zarówno 

pozytywnych jak i negatywnych efektów założonych celów programu. 

 


