
Uchwała …………… 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia  27 września 2011 

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  na lata 

2011-2015” 

 

                  Na podstawie art. 17, ust. 1, pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) Rada Gminy Żabia 

Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się „Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  na lata 2011 – 2015” 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD 

DZIECKIEM I RODZINĄ  

NA LATA 2011-2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻABIA WOLA, 

wrzesień  2011 

 

 

 

 

 

Przy współpracy z: 

- Wójtem Gminy 

- Dyrektorami szkół 

- Dyrektorem Domu Kultury 

- Opiekunkami świetlic środowiskowych 

- Pracownikami socjalnymi 

 

 

 Opracowała: Elżbieta Kwiatkowska 
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I  Wstęp 

 

            W polityce społecznej kwestie dziecka traktujemy z uwagą i w sposób szczególny. 

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że dzieci wymagają wyjątkowej troski  a działalność 

na ich rzecz powinna koncentrować się przede wszystkim na ochronie ich praw, 

wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, systemu świadczeń 

zdrowotnych, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka i różnych zagrożeń 

życiowych. Tymczasem mimo wysiłków społeczeństwa, sytuacja dzieci w wielu  rodzinach w 

naszym kraju, także w Gminie Żabia Wola jest daleka od stanu zadowalającego. Szansą na 

poprawę tego stanu rzeczy jest budowanie lokalnych systemów profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem oraz rodziną.  

Niniejszy dokument opracowany jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku Dz. U. Nr 115 poz.728 – art. 17 ust.1 pkt.1 i 13 ma wzmacniać pozycję dziecka i 

rodziny na terenie gminy. W programie opieki nad dzieckiem, który będziemy definiowali 

jako obszary usług społecznych, których zadaniem jest tworzenie możliwości i poprawa 

warunków optymalnego rozwoju dziecka, wspieranie funkcjonowania rodziny, w przypadku 

gdzie pomoc jest potrzebna oraz korygowaniu dysfunkcji w zachowaniach osób będących w 

trudnej sytuacji społecznej. 

Opieka nad dzieckiem i rodziną stała się integralną częścią szerokiego systemu pomocy 

społecznej, w którym do gminy należy zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci i rodzin 

mieszkających na ich terenie, natomiast zadania specjalistyczne powierzono powiatom. 

Nowoczesna pomoc społeczna to sieć instytucji i usług wspierających, skierowana do osób i 

rodzin, zróżnicowana pod względem oferty jak również zasad odpłatności za oferowane 

usługi. 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak szereg czynników, wśród których 

istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni rodzinę 

dysfunkcjonalną, czyli taką, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i 

innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i sytuacji 

kryzysowych. 

Funkcjonalne, bezpieczne i zdrowe społeczeństwo nie może istnieć bez zdrowej i trwałej 

rodziny. System wartości, który tworzy rodzina, jest niezbędnym czynnikiem wpływającym 

na polepszenie więzi międzyludzkich i solidarności  społecznej. 

 Rodzina w pierwszej kolejności powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze 

swoimi problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w 

środowisku. Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, 

na wsparcie osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup 

samopomocowych, kościołów, organizacji pozarządowych. Wsparcie instytucjonalne 

powinno występować w sytuacji, gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje 

przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. 

Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu 

społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. 

Zadanie to winno być realizowane przede wszystkim przez: 

 Wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach; 

 Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo- wychowawczych; 



 Poprawę bezpieczeństwa socjalnego rodziny; 

 Poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami 

społecznymi; 

 Zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej 

infrastruktury Gminy.  

Diagnoza rodzin zamieszkałych w środowisku lokalnym Gminy Żabia Wola. 

Aby Program był adekwatny do sytuacji rodzin w środowisku lokalnym Gminy,  

sporządzono diagnozę pod kątem   liczby, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

niepełnosprawnych oraz ich potrzeb. 

Z danych uzyskanych z Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że na terenie Gminy Żabia 

Wola zamieszkują na dzień 14 września 2011 roku 7.252 osoby.  W tym na stałe  

zameldowanych jest 7.080 osób.  Z podziałem według płci jest 3.601 mężczyzn i 

3.651 kobiet.   

Powierzchnia gminy wynosi 10.561 hektarów , co oznacza zaludnienie 1,45 osoby na 

1 hektar. 

Diagnoza rodzin przeprowadzona przez pracowników socjalnych  Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wykazała, że na terenie Gminy funkcjonują 2.234 

rodziny, w tym 339 jednoosobowe. Rodziny jednoosobowe stanowią 15% ogółu 

rodzin.  Osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwa domowe to głównie osoby 

starsze (w wieku emerytalnym), których małżonek /małżonka nie żyje, a dorosłe 

dzieci usamodzielniły się. Dominującym problemem seniorów jest samotność oraz 

brak opieki i pomocy np. w robieniu zakupów.  

 Analiza rodzin z dziećmi  wykazuje, że aktualnie na obszarze Gminy zamieszkują 

122 rodziny wielodzietne.  Rodziny te tzn. wychowujące 3 lub więcej dzieci stanowią 

tylko 6% wszystkich, zamieszkałych na terenie Gminy. 

Ważną grupę rodzin stanowią te, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Na terenie 

Gminy Żabia Wola funkcjonuje 58 takich rodzin. W czterech  rodzinach jest po dwoje 

dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Pracownicy socjalni 

odnotowali następujące potrzeby i oczekiwania rodzin, w których składzie są dzieci 

niepełnosprawne: 

 Pomoc materialna w celu dofinansowania rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, w 

tym wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i obozy 

 Pomoc finansowa w celu dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 



 Wsparcie finansowe (raz w roku) z przeznaczeniem na zakup opału 

 Zapewnienie opieki psychologicznej na terenie Gminy 

 Rozwinięcie wolontariatu, który min. zapewniłby kontakty dziecka 

niepełnosprawnego z rówieśnikami, umożliwiłby rodzicom wyjście załatwić sprawy 

urzędowe, zrobić zakupy, odpocząć 

 Utworzenie na terenie Gminy grupy wsparcia dla rodziców 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie komunikacji w języku migowym 

 Poszerzenie wachlarza usług i zabiegów adresowanych do dzieci niepełnosprawnych, 

w Punkcie Rehabilitacyjnym w Żabiej Woli.  

 

Z danych statystycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wynika, 

że w ostatnich latach obserwujemy tendencję spadkową w liczbie osób korzystających z 

pomocy społecznej niezależnie od formy i zakresu świadczeń. 

Skalę tego zjawiska obrazuje poniższa tabela: 

Rok Liczba rodzin korzystających 

 ze świadczeń GOPS w Żabiej Woli  

2008 241 

2009 171 

2010 158 

I-VI 2011 118 

 

Analiza sprawozdań GOPS wskazuje, że najczęstszymi przyczynami przyznawania 

pomocy, na przestrzeni ostatnich trzech lat są: 

- ubóstwo 

- niepełnosprawność 

- bezrobocie 

- długotrwała choroba. 

W ocenie pracowników socjalnych GOPS w Żabiej Woli, szacunkowo około 8% rodzin 

potrzebuje wsparcia finansowego oraz w formie specjalistycznej pracy socjalnej. 

Dane uzyskane z  Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim wskazują iż na 

przestrzeni ostatnich kilku lat zmniejsza się liczba osób bezrobotnych.  Stopa bezrobocia  

aktualnie wynosi 6,8%.  Osoby długotrwale bezrobotne są to przedewszystkim: 



posiadające niskie wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych, będące w wieku 30-40 

lat. 

Omawiając sytuację rodzin należy przedstawić stan opieki zdrowotnej na terenie Gminy.  

Na  obszarze Gminy Żabia Wola swoją działalność prowadzi jeden ośrodek zdrowia, w 

zakres której wchodzi wyłącznie podstawowa opieka lekarska i pielęgniarska. Brakuje 

lekarzy specjalistów, w tym chirurga, kardiologa, ginekologa.  Punkt Rehabilitacyjny w 

Żabiej Woli świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii.  

Od kilku lat funkcjonują 3 prywatne gabinety stomatologiczne i jeden świadczący usługi 

na zasadzie ubezpieczenia zdrowotnego. 

Nową i mającą tendencję wzrostową liczbą osób korzystających z pomocy OPS są 

świadczeniobiorcy, którym udzielana jest pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej.  Są 

to generalnie rodziny mające problemy wychowawcze z dziećmi oraz ofiary przemocy 

domowej. 

Oceniając sytuację rodzin Gminy Żabia Wola  warto podkreślić iż na wniosek 

społeczności lokalnej  w grudniu 2010 roku  rozpoczęło swoją działalność Gminne Koło 

Związek Dużych Rodzin 3+.  Z jego inicjatywy od lipca 2011 roku, na mocy uchwały 

Rady Gminy rodziny wielodzietne uprawnione są do: 

 50% zniżki na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku 

Mazowieckim 

 50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię ,,WODNIK 2000” w Grodzisku 

Mazowieckim 

 50% zniżki na zajęcia  dzieci i młodzieży organizowane przez Dom Kultury w 

Żabiej Woli 

 Bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie 

Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania – przywilej ten dotyczy tylko rodzin 

4+. 

      Ważną formą wspierania rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo są 

świetlice środowiskowe.  Aktualnie funkcjonują dwie takie placówki: w Skułach i Słubicy.   

Do świetlic  systematycznie uczęszcza  45 dzieci.   

              Diagnozując sytuacje rodzin należy zauważyć, iż zmienia się dynamicznie. Wiele 

rodzin szczególnie z dziećmi niepełnosprawnymi, niewydolnych wychowawczo- pomimo 

wykorzystania własnych  możliwości nie jest w stanie samodzielnie pokonać trudności i 

rozwiązać własnych problemów. Konieczne jest kompleksowe, wielosektorowe wsparcie 



instytucji funkcjonujących na terenie Gminy aby wesprzeć rodziny w prawidłowym 

wypełnianiu ról rodzicielskich. Temu celowi ma służyć realizacja Gminnego Programu 

Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015. 

 

II. Cele Programu 

 

              Celem głównym  Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 

2011-2015  jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z 

terenu Gminy Żabia Wola. 

Zgodnie z ministerialnym Programem wspierania  jednostek samorządu terytorialnego w 

budowaniu gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną wyodrębniono obszary wokół 

których należy zaprogramować działania Gminy w zakresie pomocy dzieciom i rodzinie: 

1. Wzmocnienie i poprawa stanu funkcjonowania rodziny. 

2. Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym. 

3. Doskonalenie procesu wychowawczego. 

4. Poprawa stanu zdrowia populacji w szczególności poprzez rozwój sportu i rekreacji. 

5. Poprawa stanu bezpieczeostwa rodziny, dzieci i młodzieży. 

Budując  Program zakłada się stworzenie systemu, w ramach którego rodzina będzie mogła 

liczyć na pomoc oraz wsparcie wielozakresowe i zintegrowane. System wspierania rodzin ma 

charakter otwarty, skupia gminę, jej jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe 

zarówno ogólnopolskie jak i lokalne. 

 

III.  Zadania 

1.Poprawa stanu funkcjonowania rodziny będzie opierała się na czterech podstawowych  

zadaniach: 

-Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny. 

-Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. 

-Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin. 

-Wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem. 

WSPOMAGANIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO RODZIN  BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ 

POPRZEZ: 

a. systematyczne diagnozowanie warunków życia rodzin oraz potrzeb i oczekiwao 

dotyczących pomocy rodzinie 

b. wdrażanie programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych służących 

rozwojowi rodziny 

c. analizę i monitoring systemu wspierającego rodzinę w wypełnianiu jej funkcji i zadao 

d. wypracowanie zasad współpracy wszystkich podmiotów w społeczności lokalnej 

działających na rzecz rodziny 

e. pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzinnych udzielana rodzinom 

niewydolnym wychowawczo 

 

              ZADANIA MAJĄCE NA CELU WSPARCIE RODZICÓW W ICH      

              FUNKCJACH OPIEKUOCZO-WYCHOWAWCZYCH : 

 



a. pedagogizacja rodziców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych 

ich dzieci oraz umiejętności wychowawczych  

b. wspieranie form współpracy instytucji oświatowych z rodzicami jako partnerami 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci 

c. kontynuowanie działalności  świetlic środowiskowych i szkolnych 

d. budowanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie oraz zagrożonych patologiami 

e. rozwijanie  form krótkoterminowej  opieki dla rodzin w kryzysie 

 

BUDOWANIE SYSTEMU BEZPIECZEOSTWA  SOCJALNEGO  

RODZIN BĘDZIE REALIZOWANE POPRZEZ: 

 

a. diagnozowanie i monitorowanie warunków życia rodzin 

b. budowanie zintegrowanego systemu chroniącego rodzinę przed utratą 

bezpieczeostwa socjalnego 

c. rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnymi i 

starszymi członkami rodzin 

 

WSPARCIE RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM TO DZIAŁANIA OBEJMUJĄCE: 

a. udzielanie pomocy socjalnej rodzinie (różne formy) 

b. zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich dożywiania w szkole, oraz 

pomoc w przygotowaniu dzieci do szkoły (zakup podręczników, materiałów 

szkolnych, strojów sportowych itp.) 

c. organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas wakacji i 

ferii 

2.Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym będzie realizowana poprzez: 

- wzbogacanie oferty edukacyjnej 

- wspieranie uczniów uzdolnionych 

-wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

 

      WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ BĘDZIE REALIZOWANE 

POPRZEZ: 

a. wspieranie inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży 

b. wprowadzanie profesjonalnych programów wychowawczych i profilaktycznych 

mających na celu uświadamianie zagrożeo płynących z używania substancji 

psychoaktywnych oraz wzmocnieniu pożądanych postaw 

c. wyrównywanie szans edukacyjnych przez pomoc materialną dla uczniów 

(stypendia) 

d. wzbogacanie oferty edukacyjnej poprzez organizowanie dodatkowych zajęd 

pozalekcyjnych 

                  WSPIERANIE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH: 



a. wypracowanie procedur monitoringu uczniów uzdolnionych, wspierania ich 

rozwoju, wyróżniania i nagradzania (stypendia). 

b. organizowanie oferty edukacyjnej dla młodzieży uzdolnionej 

 

WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH  DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDZIE 

ODBYWAD SIĘ POPRZEZ: 

a. stworzenie systemu usług wspierających proces edukacji uczniów 

niepełnosprawnych (udział w programach organizowanych przez PFRON) 

b. tworzenie warunków umożliwiających dostęp uczniów niepełnosprawnych do 

szkół ogólnodostępnych 

3.Doskonalenie  procesu wychowawczego będzie realizowane przez dwa główne założenia: 

-organizowanie form pomocy psychologicznej 

-ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym 

        ORGANIZOWANIE     POMOCY  PSYCHOLOGICZNEJ BĘDZIE REALIZOWANE  

                  POPRZEZ: 

a. organizowanie   warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu 

rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresogennych) 

b. wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez upowszechnianie 

profesjonalnej pracy socjalnej 

c. kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego 

 

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED NIEPRZYSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, 

MARGINALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM TO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

a. zapewnienie opieki pedagoga w szkołach 

b. wdrażanie programów edukacyjnych przeciwdziałających patologiom społecznym, 

w tym uzależnieniom, nieprzystosowaniu i wykluczeniu społecznemu 

c. kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych 

d. udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych 

e. pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami wychowawczymi 

f. realizacja projektu mającego na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia 

społecznego młodzieży, poprzez realizację projektów kierowanych do dzieci i 

młodzieży 

 

4.Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy poprzez rozwój sportu i rekreacji to zadanie 

związane z rozwijaniem warunków służących aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, cel 

ten będzie realizowany poprzez: 

- optymalne wykorzystanie gminnej bazy sportowej 

- tworzenie warunków finansowych umożliwiających organizowanie zajęd 

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

- wyrównywanie dysproporcji w dostępie dzieci i młodzieży do oferty sportowej 

 



PROMOCJĘ  AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I 

MŁODZIEŻY: 

a. realizacja programów służących promocji zdrowego stylu życia 

b. organizowanie i wspieranie plenerowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkaoców gminy (zawody sportowe) 

c. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji, ferii a 

także popołudniami 

d. promocja turystyki szkolnej (w tym zielona szkoła) 

e. wzbogacenie oferty sportowej adresowanej do dzieci i młodzieży (zajęcia 

pozalekcyjne) 

f. prowadzenie kampanii informacyjnej na temat inicjatyw i przedsięwzięd 

organizowanych dla dzieci i młodzieży 

ORGANIZOWANIEM ORAZ WŁĄCZANIEM DO OGÓLNOPOLSKICH 

KAMPANII EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU PROMOCJĘ 

ZDROWIA 

a. kampanie edukacyjne realizowane na terenie szkół 

b. dystrybucja plakatów i ulotek promujących zdrowy i trzeźwy styl życia na 

terenie gminy 

 5.Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny 

                WZMACNIANIE  POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA I SPOŁECZNEJ     

                 PEWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY 

a. wdrażanie programów ilustrujących zagrożenia cywilizacyjne 

b. systematyczna współpraca służb i instytucji mających za zadanie zapewnienie 

szeroko rozumianego bezpieczeostwa mieszkaocom gminy 

PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM WŚRÓD MIESZKAŃCÓW I 

POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ 

a. realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych w szkołach 

b. ustawiczne szkolenie nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów nt. 

pomocy rodzinom z problemem alkoholowym 

c. kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego 

d. pomoc prawna i psychologiczna udzielana osobom uzależnionym i ich członkom 

rodzin 

e. kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe 

               PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE    

a. kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy 

b. monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których stosowana jest przemoc  

c. koordynowanie i organizowanie współpracy służb i instytucji w zakresie ochrony 

rodzin przed przemocą 

d. podnoszenie kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i 

sprawcami przemocy 



IV. Realizatorzy 

Instytucją odpowiedzialną za realizację zadań programu jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli przy współpracy z: 

 Urzędem Gminy w Żabiej Woli 

 Domem Kultury w Żabiej Woli 

 Miejscową Policją 

 Szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy 

 Miejscową służbą zdrowia 

 Organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania statutowe z zakresu pomocy 

dziecku i rodzinie 

a także: 

 Sądem Rejonowym  w Żyrardowie 

 Prokuraturą Rejonową w Żyrardowie 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 

 Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 

 Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 

 

 

V. Adresaci  

Działania Programu skierowane są w szczególności do: 

1.rodzin niewydolnych wychowawczo 

2.rodzin dotkniętych przemocą 

3.rodzin ubogich i zagrożonych ubóstwem  

4.rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych  

5.rodzin zastępczych 

6.dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 

VI. Zakładane rezultaty Programu 

                  Zakłada się, że realizacja programu przyniesie następujące rezultaty: 

1.poprawę sprawności funkcjonowania rodzin 

2.zahamowanie liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

3.podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska niedostosowania i 

wykluczenia społecznego oraz przemocy w rodzinie 

4.wzbogacenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obrębie 

pomocy rodzinie w kryzysowych sytuacjach 

5.zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Gminy. 

VII. Finansowanie działań 

              Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przeznacza na realizację działań przede 

wszystkim środki własne a także z budżetu Gminy przeznaczone na realizacje 

poszczególnych zadań, w tym związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii. 

Ponadto w ramach realizacji kolejnych zadań Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z 

innych źródeł – w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

VIII. Zakończenie 



           Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy tworzenie gminnego programu 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. W 1999 roku system pomocy dziecku i rodzinie 

został zreformowany. Reformy w tej dziedzinie były konsekwencją ratyfikowania przez 

Polskę w dniu 7 lipca 1991 roku Konwencji Praw Dziecka. Prace nad projektem (z polskiej 

inicjatywy) Komisja praw Dziecka ONZ rozpoczęła w 1978. Ostateczny tekst  Konwencji 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło 12 listopada 1989 roku. Dokument 

ten jest aktem prawa międzynarodowego, który w sposób wszechstronny i kompleksowy 

ujmuje problematykę praw dziecka. Konwencja jest nazywana Światową Konwencją Praw 

Dziecka. 

             Decentralizacja funkcji społecznych państwa związana z przedmiotową reformą 

wprowadziła zasadnicze zmiany funkcjonowania w Polsce systemu opieki nad dzieckiem i 

rodziną. W wyniku tych zmian opieka nad dzieckiem i rodziną stała się integralną częścią 

szerokiego systemu pomocy społecznej, w którym gminie powierzono zadania zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb rodzin i dzieci mieszkających na jej terenie. 

Nowe zjawiska społeczne wymagają przede wszystkim diagnozy, w pierwszym rzędzie opisu 

i wyjaśnienia mechanizmów, uwarunkowań i skutków – w dalszej kolejności pojawia się 

potrzeba planowania, prognozowania ich rozwoju i monitorowania. 

Program jest więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w 

najbliższym okresie jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji długofalowej polityki 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną określają cele strategiczne i zadania związane z 

ich realizacją. Działania i decyzje zarówno w najbliższym czasie jak i w dalszym powinny 

być podejmowane na podstawie niniejszego programu. 

 

 

 

 

                

 

 

 


