
UCHWAŁA NR XXI/118/2012
RADY GMINY WALIM

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Walim na lata 2012 – 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.2 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Walim na lata 2012 – 2014, który stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Walim 

Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Obowiązek przyjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, który stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 
3-letnich gminnych programów wspierania rodziny i jest to część nowego zadania powierzonego samorządom do 
realizacji począwszy od 1- go stycznia 2012 roku. Celem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Walim jest 
wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Do realizacji gminnego programu zobowiązane są 
instytucje z terenu Gminy Walim działające na rzecz wspierania dziecka i rodziny. 
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                                                                                Załącznik do uchwały Nr XXI/118/2012 

                                                                                Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2012 

        
        

 

 

 

 

 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

w GMINIE WALIM 

na lata 2012-2014 
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 Wprowadzenie 

Rodzina spełnia istotne funkcje zaspakajania potrzeb społecznych, psychicznych                   
i emocjonalnych swoich członków. Jest ona pierwotnym i najwaŜniejszym środowiskiem,             
w którym kształtują się postawy, zachowania i poglądy a takŜe umiejętności oceny sytuacji. 
Rodzina jest takŜe pierwszym i najwaŜniejszym środowiskiem wychowawczym w Ŝyciu 
kaŜdego dziecka. Nadrzędnym celem polityki prorodzinnej jest stworzenie warunków do 
pełnego rozwoju rodziny. By cel ten mógł być realizowany muszą zostać wykorzystane 
rozwiązania pozwalające zastąpić dominującą obecnie zasadę opiekuńczości państwa zasadą 
pomocniczości wobec rodziny. W pierwszej kolejności rodzina powinna mieć moŜliwość 
samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co zwiększa jej szanse na prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, a takŜe wyzwala potencjał 
rodziny. Niezwykle waŜne jest umacnianie rodzin i przeciwdziałanie jej dysfunkcjonalności            
w realizacji funkcji psychospołecznych. Zaburzeniem prawidłowego funkcjonowania rodziny 
moŜe być ubóstwo, bezrobocie, narkomania, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, przemoc, przestępczość, róŜnego 
typu choroby. Stanowią one zagroŜenia współczesnej rodziny i mogą prowadzić do 
wykluczenia społecznego. Działania pomocowe skierowane do rodzin odznaczają się niekiedy 
niską efektywnością wynikającą  z rozproszenia działań pomiędzy róŜnymi instytucjami              
i braku koordynacji tych działań. Problemem jest równieŜ przewaga metod uzaleŜniających od 
pomocy, a takŜe nacisk na pomoc finansową bez naleŜytego wykorzystania form 
merytorycznych np. działań wspierających, edukacyjnych, terapeutycznych oraz 
aktywizujących. Tymczasem aby skutecznie pracować z rodziną potrzebne jest całościowe 
ujmowanie jej problemów oraz podejmowanie zintegrowanych działań wszystkich instytucji 
statutowo zajmujących się wspieraniem rodzin. Najczęstszymi przyczynami umieszczania  
dzieci w pieczy zastępczej są ubóstwo, przemoc, alkoholizm i niezaradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy  zastępczej główny nacisk 
kładzie na współpracę pomiędzy instytucjami mającymi kontakt z dzieckiem i rodziną.  
W ramach tych działań powstała instytucja asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej.  

Rodziny zagroŜone kryzysem mają być wspierane przez m.in.  pracowników 
socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników medycznych oraz  w razie potrzeby 
kuratorów sądowych i policję. Wzmocnieniu powinny ulec działania profilaktyczne skierowane 
na wszystkich członków rodziny. 
 

Zadania ujęte w niniejszym programie zakładają działania zorientowane na 
zabezpieczenie potrzeb rodzin, tworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego, poprawę 
jakości Ŝycia dzieci i rodzin, jak równieŜ podejmowania interwencji i objęcie opieką                 
w sytuacjach zagroŜenia dobra dziecka. Uwzględniono zarówno potrzeby jak i moŜliwości oraz 
realne zasoby, którymi Gmina dysponuje. Naczelną zasadą podejmowanych działań przy 
realizacji Programu winno być wspieranie a nie zastępowanie rodziny w jej  funkcjach. 
Wypracowany program jest propozycją zintegrowanych i planowanych kierunków działań              
w odniesieniu do mieszkańców Gminy Walim.  
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Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Walim 

Znaczną część klientów pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami 
opiekuńczo-wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu 
własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: uzaleŜnienia, przemoc domowa, problemy 
w wypełnianiu ról rodzicielskich, małŜeńskich i zawodowych. Dysfunkcje te wyraŜają się 
głównie niedojrzałością emocjonalną, problemami we współŜyciu z ludźmi, niezaradnością           
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku 
rodzinnym oraz trudnościami finansowymi spowodowanymi bezrobociem. 

Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca socjalna  w połączeniu 
ze wsparciem finansowym lub rzeczowym.  Osobami, które mają bezpośredni, pierwszy 
kontakt z rodziną w środowisku są pracownicy socjalni, którzy przeprowadzają wywiady 
środowiskowe i dokonują diagnozy problemów. 

Gminę Walim według stanu na dzień 31.12.2011r. zamieszkiwało 5.584 mieszkańców 
w tym: kobiet - 2.724, męŜczyzn - 2.860. Liczba osób bezrobotnych na koniec ubiegłego roku 
wynosiła 500 z czego 265 stanowiły kobiety. 

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych w 2011 r. 
skorzystało 277 rodzin, liczących 687 osób. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób 
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwienie im 
Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Równie istotna jest pomoc               
w przezwycięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są w stanie samodzielnie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości.  

Analizując wskaźniki dotyczące pomocy społecznej moŜna zauwaŜyć, Ŝe najczęstszymi 
powodami ubiegania się o pomoc w 2011 r. było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność oraz 
długotrwała choroba. Wskaźniki przedstawia poniŜsza tabela. 
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Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej      Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 228 596 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 1 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
w tym wielodzietność                                   

22 
21 

115 
113 

Bezrobocie 192 549 

Niepełnosprawność 85 174 

Długotrwała lub cięŜka choroba 62 107 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych i w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego-ogółem, 
w tym: 
-rodziny niepełne 
-rodziny wielodzietne 

36 
 
 
 

20 
9 

135 
 
 
 

67 
55 
 

Przemoc w rodzinie 13 54 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 42 84 

Narkomania 0 0 

Trudność w przystosowaniu do Ŝycia po  
zwolnieniu z zakładu karnego 

2 2 

Brak umiejętności w przystosowaniu do 
Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki 
opiekuńczo wychowawcze 

0 0 

Zdarzenie losowe 1 2 

Sytuacja kryzysowa 14 48 

Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

 

PowyŜsze dane wskazują, iŜ głównym powodem przyznania pomocy w 2011 r. było ubóstwo           
i bezrobocie. Sytuacja ta jest niezmienna i trwa od kilku lat. Pomimo nieznacznej tendencji 
spadkowej bezrobocie nadal jest czynnikiem dominującym. Niewystarczająca ilość miejsc 
pracy, trudności komunikacyjne, niski poziom kwalifikacji zawodowych oraz uzaleŜnienia 
powodują, Ŝe znaczna część klientów pozostaje bez zatrudnienia. 
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Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2011r. w gminie Walim 

 

     Typy rodzin      Liczba rodzin   Liczba osób w rodzinach 

Rodziny  ogółem 277 687 

o liczbie osób: 
  1 

116 116 

  2 41 82 

  3 46 48 

  4 35 140 

  5 26 130 

  6 i więcej 13 81 

Rodziny niepełne ogółem 37 127 

o liczbie dzieci: 
  1 

17 42 

  2 12 43 

  3 5 21 

  4 i więcej 3 21 

 

Przedstawione dane wskazują, Ŝe z pomocy społecznej najwięcej korzystało gospodarstw 
jednoosobowych, natomiast z rodzin niepełnych najczęściej korzystały z pomocy rodziny 
posiadające jedno dziecko. 

 Z danych uzyskanych od pedagogów szkolnych ze szkół funkcjonujących na terenie 
Gminy Walim wynika, Ŝe: 

 Szkoła 
Podstawowa  

w Jugowicach 

Szkoła 
Podstawowa  

w Walimiu 

Publiczne 
Gimnazjum  

w Walimiu  

Liczba uczniów 99 147 99 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
pedagoga szkolnego 

72 29 65 

Liczba uczniów korzystających ze 
świetlicy środowiskowej 

20 9 9 

  
W kaŜdej ze szkół oprócz wsparcia indywidualnego, uczniowie są objęci działaniami 
skierowanymi do ogółu społeczności szkolnej. Zajęcia mają charakter otwarty, a treść  
i tematyka są dobierane do potrzeb i moŜliwości odbiorców, równieŜ z zakresu profilaktyki. 
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Podstawą działań ujętych w programie są: 
 
a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.         
z 2011 r. nr 149, poz. 887), 
b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362            
z późn. zm.), 
c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 
180, poz. 1493 z późn. zm.), 
d) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), 
e) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.  nr 179, poz. 
1485 z    późn. zm.) 
f) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2575) 
g) Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych Gminy Walim na lata 2009-2013, 
uchwała  z dnia 29.12.2008r. nr XXIX/169/08 Rady Gminy Walim 
oraz inne akty prawne.   
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I. CEL GŁÓWNY 
 

Wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Walim. 
 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE 

Cel 
szczegółowy 

Działania Wskaźniki 
realizacji 

Podmioty 
realizujące 

I. Zabezpieczenie 
podstawowych 
potrzeb bytowych 
dziecka i rodziny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. doŜywianie dzieci i osób 
dorosłych   na terenie gminy   
(gorące posiłki  wydawane 
na terenie placówek 
oświatowych) 
 
2. pomoc materialna i 
rzeczowa udzielana  w 
oparciu o ustawę o pomocy 
społecznej( zasiłki, kolonie 
letnie itp.) 
 
3. pomoc materialna i 
rzeczowa ( stypendia, 
podręczniki) udzielana   w 
oparciu  o  ustawą o 
systemie oświaty 
 
4. pomoc w formie 
dodatków mieszkaniowych 
realizowana  w oparciu o 
ustawę  o dodatkach 
mieszkaniowych 
 
5. pomoc finansowa 
udzielana w  ramach 
świadczeń rodzinnych w 
oparciu o ustawę o 
świadczeniach rodzinnych i 
ustawę o osobach  
uprawnionych do alimentów 
 
6. monitorowanie sytuacji 
zdrowotnej dziecka i 
rodziny, działania 
profilaktyczne  
 
 
 

-liczba dzieci i osób 
dorosłych objętych 
doŜywianiem 
 
 
 
- liczba osób, rodzin 
objętych pomocą, 
kwota udzielonych 
świadczeń 
 
 
- liczba  uczniów 
objętych pomocą, 
kwota  udzielonych 
świadczeń 
 
 
- liczba udzielonych 
świadczeń rodzinom z 
dziećmi 
 
 
 
 
-liczba rodzin z  
dziećmi, którym 
przyznano 
świadczenia 
 
 
 
-liczba dzieci i rodzin 
objętych wsparciem i 
monitoringiem 

- OPS, placówki 
oświatowe, GZOSz,UG 
 
 
 
 
-OPS, organizacje 
pozarządowe 
 
 
 
 
-GZOSz 
 
 
 
 
 
-OPS 
 
 
 
 
 
 
-OPS 
 
 
 
 
 
 
-Placówki słuŜby  
zdrowia  z terenu 
gminy, placówki 
oświatowe OPS 
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II. Interwencja 
kryzysowa i 
zapobieganie  
sytuacjom 
kryzysowym 

1. monitorowanie rodzin  
zagroŜonych kryzysem, 
praca socjalna, wsparcie 
asystenta rodziny, wsparcie 
psychologiczne i 
terapeutyczne 
 
 
 
 
 
 
2. przeciwdziałanie 
przemocy  w rodzinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. działania edukacyjne 
podnoszące kompetencje 
wychowawcze i kształtujące 
prawidłowe postawy 
społeczne (szkolenia, 
warsztaty, grupy wsparcia)  
przeprowadzane przez 
specjalistów róŜnych 
dziedzin 
 
4.ułatwianie dostępu do 
informacji w  zakresie 
dostępnych form pomocy    
(akcje informacyjne, 
aktualizacja  stron 
internetowych) 
 
5. działania promujące  
zdrowy tryb Ŝycia, 
aktywność fizyczną i 
róŜnorodne formy spędzania 
czasu wolnego          
(festyny rodzinne, zawody 
sportowe, zajęcia  
artystyczne itp.) 
 
6. wspieranie i promocja 
inicjatyw lokalnych w  
zakresie  wsparcia rodzin     
i integracji społecznej 
 
 

- liczba rodzin 
objętych 
monitoringiem, pracą 
socjalną, wsparciem 
asystenta rodziny 
liczba 
przeprowadzonych 
interwencji, liczba 
godzin  wsparcia 
psychologicznego, 
terapeutycznego 
 
- liczba wszczętych 
procedur „ 
Niebieskiej Karty” , 
liczba  spotkań 
zespołu 
interdyscyplinarnego. 
ds. przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie i 
spotkań grup 
roboczych 
 
-liczba osób objętych 
wsparciem, liczba 
godzin 
szkoleniowych, 
wsparcia itp. 
 
 
 
 
 
-liczba 
udostępnionych 
wydawnictw, 
publikatorów, 
dostępnych stron 
internetowych itp. 
 
-liczba osób 
dorosłych i dzieci 
korzystających  z 
zajęć 
 
 
 
 
 
-liczba osób 
uczestniczących 
 
 
 
 

-OPS, słuŜby medyczne, 
kurator sądowy, 
pedagog szkolny, 
asystent rodziny 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Zespół 
interdyscyplinarny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-OPS, placówki 
oświatowe, Policja, 
słuŜby medyczne 
 
 
 
 
 
 
 
UG,OPS,GZOSz.Policja 
 
 
 
 
 
 
-CKIT, CSiR 
 
 
 
 
 
 
 
 
-OPS, placówki 
oświatowe, CKiT, CSiR 
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7.podnoszenie kompetencji 
zawodowych i osobistych 
osób zaangaŜowanych w 
pomoc dziecku i rodzinie 
 
 
 
8. przeciwdziałanie 
zaburzeniom psychicznym 

-liczba  i tematyka 
szkoleń, liczba osób 
uczestniczących   w 
szkoleniach 
 
 
 
-liczba osób objętych 
wsparciem 

-OPS, Placówki 
oświatowe, słuŜby 
medyczne, Policja, 
kuratorska słuŜba 
sądowa, asystent 
rodziny 
 
-SłuŜby medyczne, OPS 
 

III. Zapobieganie 
uzaleŜnieniom od  
alkoholu i środków 
psychoaktywnych 

1.profilaktyka , edukacja, 
wsparcie terapeutyczne 
osób  uzaleŜnionych w 
rodzinach   z dziećmi  
 
2.wsparcie dzieci z rodzin 
dotkniętych uzaleŜnieniami 
w ramach pracy pedagoga 
szkolnego,, uczestnictwo w 
zajęciach w świetlicach 
socjoterapeutycznych, 
organizacja wyjazdów 
wakacyjnych itp. 
 
3.leczenie osób 
uzaleŜnionych 

-liczba osób objętych 
wparciem, liczba 
godzin pracy 
terapeuty, 
 
-liczba dzieci 
objętych formami 
wsparcia 
 
 
 
 
 
 
-liczba wniosków  
skierowanych do 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów  
Alkoholowych, liczba 
osób podejmujących 
leczenie 

-GKRPA, terapeuta 
uzaleŜnień 
 
 
 
-GKRPA, placówki 
oświatowe, 
 
 
 
 
 
 
 
-GKRPA 

IV. Kreowanie 
modelu 
interdyscyplinarnego 
wsparcia  rodzin   z 
dziećmi na terenie 
gminy 

1. doskonalenie współpracy 
pomiędzy przedstawicielami 
instytucji zaangaŜowanych  
w pomoc  dziecku i rodzinie 
(wspólne  spotkania  
szkolenia, kontakty 
bezpośrednie) 
 
2.usprawnianie procesu 
pozyskiwania i wymiany 
informacji na temat rodzi  
wymagających wsparcia 
 
3. dobór działań 
naprawczych  w oparciu o 
wiedzę i doświadczenie  
osób róŜnych specjalności 
 
4. koordynacja i 
monitorowanie działań 
przez OPS i inicjowanie  
ewentualnych korekt i 
działań naprawczych w  
celu  optymalizacji działania 

- liczba podjętych 
wspólnych inicjatyw, 
liczba osób 
zaangaŜowanych, 
wyniki ewaluacji i 
monitoringu  
dotyczące  
skuteczności działań i 
ewentualnych 
utrudnień 

-OPS, słuŜby medyczne, 
placówki oświatowe, 
GKRPA, Urząd Gminy, 
CKIT, CSiR, Policja, 
Kuratorska słuŜba 
sądowa, asystent 
rodziny,  
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III. Adresaci programu 

 Dzieci i rodziny funkcjonujące na terenie Gminy Walim, dotknięte przemocą, 
problemem uzaleŜnień, zagroŜone ubóstwem, przeŜywające trudności w wypełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. RównieŜ rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy 
zastępczej. 

Dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia 
harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności Ŝyciowej. Szczególnej uwagi wymagają 
dzieci i młodzieŜ z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane   
w głównej mierze uzaleŜnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych strat 
rozwojowych dzieci.  Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb 
rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji 
społecznej. 
 Rodzina wypełniając swoje funkcje, zwłaszcza wychowawczą, wpływa na „jakość” 
młodego pokolenia, jego rozwój emocjonalny i intelektualny. Trudne warunki materialne 
rodziny, powodujące sytuacje, w których rodzina nie będzie w stanie własnym staraniem 
zaspakajać podstawowych potrzeb Ŝyciowych, to tylko jeden z wielu czynników prowadzących 
do wykluczenia społecznego. Bardzo często jego podłoŜe stanowią inne problemy zaburzające 
funkcjonowanie rodziny, bądź teŜ stają się one przyczyną jej powstania. Główne przyczyny to  
przede wszystkim alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość, demoralizacja                           
i niedostosowanie społeczne. Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, 
przeŜywając trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra 
nie tylko dzieci, ale teŜ wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania 
rodzin staje się największym zyskiem dla społeczności lokalnej, w wielu sferach Ŝycia. 
 

IV. Zasoby 

  Na terenie Gminy Walim w budowę lokalnego systemu opieki nad dziećmi i rodzinami 
wymagającymi wielokierunkowej pomocy zaangaŜowane będą podmioty: 

- placówki kulturalne i oświatowe, 

- Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Walim, 

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 

- parafie,        

- organizacje pozarządowe . 
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V. Realizacja programu 

 Program będzie realizowany przez instytucje działające  na rzecz dziecka i rodziny oraz  
koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu na terenie Gminy Walim                
w latach 2012-2014. 

VI. Finansowanie 

 Gminny Program Wspierania Rodzin Gminy Walim na lata 2012-2014 będzie 
finansowany w ramach środków budŜetu Gminy Walim, dotacji, środków pozabudŜetowych 
pozyskanych z innych dostępnych źródeł. 

VI. Monitorowanie 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Walim na lata 2012-2014, objęty będzie 
monitorowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu. Ewaluacja dokonywana 
będzie przy współudziale zaangaŜowanych podmiotów. Corocznie w terminie do 31 marca 
planowane jest przedkładanie  Radzie Gminy w  Walimiu  sprawozdanie z jego realizacji. 
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