
 
 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia  

 

w sprawie przyjęcia  STRATEGII ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  

SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2014-2020  

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2013 poz.594 t.j. ze. zm.),  oraz art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182), Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje  się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żabia Wola  na lata 

2014 – 2020 , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 



 
 

 

                                                         Załącznik do uchwały nr  Rady Gminy Żabia Wola z dnia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
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WSTĘP 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do 

realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu 

poprawy, zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. 

Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji 

rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia 

potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. 

Podstawą prawną strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Żabia Wola jest 

Ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z tą Ustawą do zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Gminna strategia rozwiązywania problemów 

społecznych gminy Żabia Wola wytycza kierunek działań na rzecz niwelowania zjawisk 

społecznie niepożądanych, wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się 

mieszkańcy gminy, pokazuje ich niezaspokojone potrzeby, tworzy mechanizmy 

wzmacniające efektywność dokonywanych zmian. Najbardziej skuteczne rozwiązywanie 

problemów społecznych może się odbywać poprzez profesjonalną pomoc nakierowaną na 

„INWESTOWANIE” w osobę mającą problemy. Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym 

ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, 

integracji, polityki społecznej. Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji 

społeczności lokalnej zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, 

likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale 

ludzkim i materialnym dla przyszłej integracji.  

Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w 

najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie.  

 

Działania podejmowane w Strategii będą prowadzone w oparciu o współdziałanie aktywnych 

podmiotów działających na scenie publicznej (zasoby ludzkie i instytucjonalne):  

1. Nieformalnych - czyli rodzina, sąsiedzi, przyjaciele  

2. Instytucji publicznych rządowych i samorządowych  

3. Organizacji pozarządowych.  

 



 
 

Działania będą prowadzone na trzech poziomach:  

I. Profilaktyki – to działanie priorytetowe  

II. Pomocy doraźnej – świadczenie natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysowych  

III. Długofalowych programów naprawczych – rozwiązanie lub zminimalizowanie 

problemów społecznych i lokalnych.  

 

Cele będą nakierowane głównie ku środowiskom, które pozostają na marginesie życia 

społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.  



 
 

SPIS TREŚCI  
 Wstęp 
I. Wprowadzenie 
II. Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Żabia Wola 
- pomoc społeczna 
- oświata 
- demografia 
- profilaktyka uzależnień 
- bezpieczeństwo 
- kultura 
- zdrowie 
- organizacje pozarządowe 
III. Wizja przyszłości i cel nadrzędny strategii  
IV. Cele główne strategii, cele szczegółowe i ich realizacja 
V. Źródła finasowania 
VI. Realizatorzy strategii 
VII. Monitoring i ewaluacja 
VIII. Wnioski i uwagi końcowe 



 
 

I.WPROWADZENIE - ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Przez politykę społeczną rozumiemy racjonalną działalność państwa i innych podmiotów, 

zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur 

społecznych oraz stosunków społeczno-kulturowych, mających na celu najbardziej efektywne 

i sprawiedliwe zaspakajanie obywateli, ich rodzin oraz całego społeczeństwa, na poziomie 

możliwym do realizacji w danym okresie. Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej 

są przede wszystkim potrzeby, ich rodzaje, stan i sposób zaspokajania z punktu jej celu 

generalnego, jakim jest postęp społeczny, rozumiany jako ciąg pozytywnych zmian 

społecznych. Polityka społeczna dotyczy wszystkich grup ludności i ma prowadzić do takiego 

stanu, w którym całe społeczeństwo funkcjonuje sprawnie i efektywnie. Istotnym 

przedsięwzięciem w ramach realizacji strategii polityki społecznej będzie koordynacja działań 

instytucji publicznych oraz partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zmierza do poprawy jakości życia 

mieszkańców Gminy Żabia Wola, do tworzenia mechanizmów ułatwiających zaspokajanie 

potrzeb oraz kreowania i popierania pożądanych zmian społecznych. Formułując założenia 

polityki społecznej przyjmujemy, że podstawową zasadą kształtowania rozwoju gminy Żabia 

Wola jest optymalne wykorzystanie zasobów wewnętrznych oraz szans wynikających z 

uwarunkowań zewnętrznych – dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprawnego 

funkcjonowania podmiotów funkcjonujących na obszarze gminy. Należy również dążyć do 

jak najefektywniejszego wykorzystania unijnych środków pomocowych. Nadrzędnym celem 

w gminie jest poprawa jakości życia jej mieszkańców, która zależy od osobistych dochodów 

ludzi, ale również zdeterminowana jest systemem, organizacją i funkcjonowaniem instytucji z 

zakresu zaspokajania potrzeb zbiorowych, takich jak: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, 

bezpieczeństwo. Dla sprawnego działania w dziedzinie polityki społecznej konieczna jest 

współpraca wielu szczebli decyzyjnych, przede wszystkim samorządu wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego. Doświadczenia wskazują, że wzajemna współpraca samorządu 

lokalnego i podmiotów pozarządowych powoduje, że organizacje pozarządowe zostają 

włączone w proces identyfikowania problemów społecznych oraz poszukiwania sposobów ich 

rozwiązywania. Jednak budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem 

pozarządowym może zakończyć się powodzeniem tylko wówczas, gdy obie strony 

dostrzegają korzyści płynące z wzajemnej współpracy. Polityka społeczna gminy powinna 

uwzględniać jednocześnie zwalczanie skutków jak również profilaktykę. Biorąc pod uwagę 

aktualne problemy społeczne, działania samorządu powinny szczególnie być adresowane do 

młodszego pokolenia (niewydolność młodych w różnych dziedzinach życia rzutuje na 



 
 

sytuację osób zależnych tj. niepełnosprawnych, starszych. Działania polityki społecznej 

muszą aktywizować środowisko lokalne w zakresie rozwiązywania własnych problemów 

społecznych. Szczególnym obszarem zainteresowań w zakresie tworzenia strategii gminy 

powinny być działania zmierzające do ograniczania ubóstwa, przeciwdziałania 

uzależnieniom, otoczenia troską ludzi starszych. Należy położyć zdecydowanie większy 

nacisk na zagrożenie niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, a co za tym idzie 

wspierać wszelkie formy opieki nad rodziną.  

 

Budując strategię rozwiązywania problemów społecznych i określając kierunki polityki 

społecznej w Gminie Żabia Wola zakładamy, że skuteczna polityka społeczna powinna 

przejawiać się w:  

1. Poprawie położenia materialnego i wyrównania szans życiowych,  

2. Prowadzeniu bieżących działań osłonowych,  

3. Postrzeganiu zagrożeń społecznych z wyprzedzeniem,  

4. Dorównaniu do standardów unijnych, publicznych, międzynarodowych,  

5. Określaniu publicznych funduszy celowych i administrowaniu nimi,  

6. Określaniu zadań w zakresie socjalnej funkcji państwa.  



 
 

II. Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Żabia Wola  
- Pomoc społeczna 

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym 

przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracja ze środowiskiem. Na terenie Gminy Żabia Wola głównym realizatorem i 

koordynatorom polityki społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:  

Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy  

Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej  

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą  

Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i 

rodzin  

Praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i 

rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie  

Prowadzenie fachowej działalności socjalnej  

Zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań 

zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

  
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej, pomoc społeczna 

jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne  uprawnienia, zasoby i możliwości.  Pomoc społeczna wspiera osoby i 

rodziny w wysiłkach  zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im 

życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem gminnych ośrodków 

pomocy społecznej jest także rozwiązywanie problemów przy ścisłej współpracy z gminnymi 

i wojewódzkimi, a także rządowymi służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi. 

To właśnie one wspólnie winny inspirować istniejące organizacje do podejmowania inicjatyw 

i działań istotnych dla danego terenu i również pomagać w opracowywaniu programów 

rozwiązujących rozpoznane potrzeb poszczególnych grup społecznych, a także wskazywać 

możliwości pozyskania środków finansowych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli realizuje zadania własne i zlecone gminy 

z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowań wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 



 
 

Lokalne akty prawne na podstawie, których funkcjonuje GOPS to: 

1. Zarządzenie Naczelnika Gminy Nr 4/90 z dnia 25.04.1990 w sprawie utworzenia OPS 

w Żabiej Woli 

2. Zarządzenia Nr 3/2011 Kierownika GOPS w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Organizacyjnego 

3. Uchwała Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 27.09.2011 Nr 53/2011 w sprawie Statutu 

GOPS 

4. Uchwała Rady Gminy w Żabiej Woli Nr 52/2004 z 16.08.2004 w sprawie uchwalenia 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2013. 

Kadra GOPS przedstawia się następująco: 

 Kierownik  - wykształcenie średnie policealne 

 Główny  Księgowy – wykształcenie wyższe magisterskie 

 Sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – dwie osoby posiadające 

wyższe wykształcenie magisterskie 

 Dział pomocy społecznej – trzech pracowników socjalnych, w tym dwóch 

wykształcenie wyższe magisterskie, jeden średnie policealne. 

 Asystent rodziny – wykształcenie wyższe i dwie osoby świadczące usługi opiekuńcze 

(zatrudnione na zasadzie umowy zlecenia). 

GOPS  od 2010 roku  funkcjonuje w nowych, lepszych warunkach lokalowych. Aktualnie 

Kierownik i Księgowa mają odrębne pokoje. Sekcja świadczeń rodzinnych pracuje w 

kolejnym pomieszczeniu. Natomiast pracownicy socjalni mają swoje lokum, pokój do 

rozmów indywidualnych z klientami. Jest też  sala konferencyjna, w której zbiera się Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny. 

 Diagnoza rodzin przeprowadzona przez pracowników socjalnych  Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wykazała, że na terenie Gminy funkcjonuje  około 2.230 

rodzin, w tym około 330 jednoosobowych. 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 zamieszkuje około 122 

rodzin wielodzietnych.  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  po tendencji spadkowej w liczbie osób korzystających z pomocy społecznej- w 2012 

nastąpił wzrost liczby świadczeniobiorców, niezależnie od formy i zakresu świadczeń. 

Skalę tego zjawiska obrazuje poniższa tabela: 

Rok  Liczba rodzin korzystających 

 ze świadczeń GOPS w Żabiej Woli  

2009  171 

2010  158 

2011  148 

2012  187 



 
 

   

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  statystyczne odnośnie bezrobocia w powiecie grodziskim wskazują, że liczba 

bezrobotnych ogółem wynosi: 2.540, w tym 1300 kobiet i 1240 mężczyzn 

Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 13%, w województwie mazowieckim – 11%, w powiecie 

grodziskim 8,1%.  Powyższe oznacza, że stopa bezrobocia ma tendencje wzrostową.  

Osoby długotrwale bezrobotne  to przede wszystkim: posiadające niskie wykształcenie, brak 

kwalifikacji zawodowych, będące w wieku 30-40 lat. 

 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża  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 

       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  
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. 

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Żabiej  Woli  realizując Gminny  Program Opieki 
nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015 ze szczególną uwagą traktuje kwestie dziecka. 
Koncentruje się na ochronie ich praw, wyrównywaniu szans życiowych  oraz asekurowaniu w 
obliczu ryzyka i zagrożeń. 



 
 

Nową formą pomocy rodzinom realizowaną w 2013 roku (na podstawie art.8.3 Ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. Nr 149, poz. 887) 

jest  wsparcie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest praca z rodziną mająca na celu 

przezwyciężenie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie 

asystent współpracuje z sześcioma rodzinami. 

 

            Na podstawie  Uchwały nr 28/VII/2011 Rady Gminy  Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 
2011 roku oraz Zarządzenia Wójta Gminy  z dnia  10 czerwca 2011 roku   funkcjonuje  
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Jego celem 
strategicznym jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności  i 
skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. Zadaniem  Zespołu  
Interdyscyplinarnego  jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań  zmierzających do  
wstrzymania zjawiska przemocy w rodzinie, zapewnienia bezpieczeństwa  osobom  
doznającym przemocy oraz realizacja działań pomocowych. 

             Do stworzenia  gminnego systemu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie  obliguje  
art. 6 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Zadania te koordynuje Gminny 
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przy współpracy: szkół, posterunku  policji, sądu 
rejonowego, prokuratury,  komisji rozwiązywania  problemów alkoholowych, służby zdrowia. 

           Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabia Wola na lata 2011 – 2016  jako zadanie priorytetowe 
traktuje ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Wyznacza działania zmierzające do 
przerwania przemocy w rodzinie oraz ograniczenia negatywnych skutków występowania 
przemocy. Zakłada również zadania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości  społeczności lokalnej w zakresie przemocy domowej. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 2012 roku prowadził postępowanie wobec 12 rodzin.  

Członkowie Grup Roboczych na podstawie diagnozy sytuacji rodziny i ustalonego Planu 
Pomocy Rodzinie (adekwatnie, indywidualnie do sytuacji rodziny) prowadzą rozmowy 
informacyjno-wspierające, poradnictwo oraz monitoring rodziny. Ze szczególną troską 
traktowane są sprawy rodzin (również związków nieformalnych) w których zagrożone są 
nieletnie dzieci.  

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych zauważają potrzebę 
podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w zakresie metod pracy z rodziną przemocową  oraz 
prowadzenia dokumentacji.  

Należy podkreślić, że praca z osobami doznającymi przemocy i sprawcami jest szczególnie 
trudna i wyczerpująca psychicznie. Jest to dodatkowe, wyróżniające się swoją specyfiką  
zadanie osób  pracujących w tak zwanych ,,zawodach pomocowych”.   



 
 

Realizując  politykę  prorodzinną,  ,, z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i 

młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do 

dóbr sportowych i kulturalnych Rada Gminy Żabia Wola”  zadecydowała o przyjęciu 

następujących  przedsięwzięć: 

1. Umożliwienie członkom  Rodziny Wielodzietnej  50% zniżki na bilety do kina 

2. Umożliwienie Rodzinom Wielodzietnym korzystanie z pływalni z 50%  zniżką  

Umożliwienie Rodzinom Wielodzietnym  +4 bezpłatnych przejazdów środkami 

komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania. 

Zgodnie z  § 7 wyżej cytowanej Uchwały  jednostką koordynującą jej realizację jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. „Kartę Dużej Rodziny 3+” wydano 10 

rodzinom (48 kart), natomiast „Kartę Dużej Rodziny 4+” - 17 rodzinom (103 karty).  

Z możliwości uzyskania Karty Dużej Rodziny w w/w okresie skorzystało w sumie 27 rodzin 

(151 osób).  Natomiast od 1 października 2013 wydano Karty Dużej Rodziny +3  dla 20 

rodzin (98 kart), + 4 dla 16 rodzin (100 kart). 

Uznając, że rodzina wymaga szczególnej troski i ochrony doceniając -  pozytywny wpływ 

jaki wnoszą duże rodziny w rozwój gospodarczy i społeczny  Gmina  Żabia Wola  zapewnia  

środki finansowe na powyższy cel.  Podstawowymi celami Programu jest wzmocnienie 

funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, promowanie pozytywnego 

wizerunku rodziny wielodzietnej, ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr 

kultury  i  sportu. Działania  określone w  Uchwale są  formą  prowadzenia polityki  

rodzinnej, która  określana jest jako:  „całokształt norm prawnych, działań i środków 

przeznaczanych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny, 

jej powstawania, prawidłowego funkcjonowania i pełnienia przez nią wszystkich ważnych 

społecznie ról”. Dąży ona do tego, żeby państwo w konkretnych decyzjach stwarzało 

preferencje dla rodzin rekompensujące przynajmniej częściowo wysiłek rodziny, w formie ulg 

podatkowych, zasiłków rodzinnych, wzmocnienia instytucji wspierających rodzinę.  Polityka 

rodzinna ma na celu rozwój rodziny bez względu na jej status materialny. Wyróżniającą cechą 

tej polityki jest powszechność oddziaływań, a nie selektywna pomoc socjalna skierowana do 

biednych. 

 



 
 

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żabiej Woli zakończył 

realizację projektu systemowego „Nasza szansa” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał szereg działań 

zmierzających do uzyskania głównego celu, jakim jest minimalizacja zagrożenia 

wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów Uczestników.  W 

2012 r. wsparciem zostało objętych 10 kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci. W 

ramach projektu zrealizowany został program szkoleniowo-doradczy, którego celem było 

wyposażenie Uczestniczek  w kompetencje umożliwiające  reintegrację społeczną, 

unormowanie sytuacji bytowej oraz zmiany w organizacji życia rodzinnego. 

W ramach projektu Uczestniczki wzięły udział w kompleksowym programie 

szkoleniowo-doradczym obejmującym:  

 warsztaty kompetencji psychospołecznych, których celem było wzmacnianie 

kompetencji z zakresu budowania poczucia własnej wartości i motywacji do 

działania, zarządzanie czasem i stresem, umiejętności efektywnej komunikacji 

oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów  

 warsztaty  stylizacji  i wizażu, których celem była nauka kreowania pozytywnego 

wizerunku 

 warsztaty doradztwa zawodowego, których celem było zapoznanie Uczestniczek 

ze specyfiką funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz nauka aktywnych 

metod poszukiwania zatrudnienia   

 grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna, której celem było 

wzmacnianie funkcjonowania rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci  

 pomoc finansową w postaci zasiłków celowych. 

Istotnym elementem wszystkich zajęć było wykorzystanie  metody warsztatowej 

zakładającej  uczenie się przez uczestnictwo i aktywność w grupie oraz  korzystanie z 

doświadczeń własnych i innych osób. Zajęcia prowadzone były przez zespół doświadczonych 

specjalistów i terapeutów. Przez cały okres  realizacji Uczestniczki projektu  objęte były 

wsparciem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  Dzięki 

wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnictwo w projekcie było całkowicie 

bezpłatne. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz korzystali z usług 

cateringowych.  Projekt podejmował także działania na rzecz integracji społecznej 

Uczestników poprzez korzystanie z dóbr kultury.  W ramach działań o charakterze 



 
 

środowiskowym zorganizowana została wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Podczas 

dwudniowego wyjazdu Uczestniczki zwiedziły najważniejsze obiekty polskiej kultury.  Na 

realizację Projektu „Nasza Szansa” w 2012 roku została wydatkowana kwota w wysokości 

96 210,16 zł. 

Celem głównym Projektu był rozwój aktywnej integracji wśród 10 klientów 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli oraz upowszechnienie pracy socjalnej 

w okresie 1.01.2012-31.12.2012 r. 

 

Cele szczegółowe założone w Projekcie: 

- Wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się 

do powrotu na rynek pracy i życia społecznego; 

- Poprawa sytuacji materialno-bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników 

projektu; 

- Wzrost poziomu integracji społecznej uczestników projektu i ich otoczenia w 

wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym; 

- Wzrost o 30 % samooceny, wiary we własne siły  i motywacji do działania 

uczestników projektu. 

 

Zadania realizowane w Projekcie „Nasza Szansa” (produkty Projektu): 

1) Aktywna integracja - W realizacji projektu zostało zastosowane narzędzie w 

postaci kontraktu socjalnego. Kontraktami socjalnymi zostało objętych 10 kobiet.  

Każdy Beneficjent objęty został  3 formami aktywnej integracji. 

 

- Instrumenty aktywizacji społecznej: 

- 12 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych  prowadzonego przez 

trenera umiejętności społecznych, program: rozwijanie umiejętności psychospołecznych, 

efektywna komunikacja, zarządzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, 

budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych; 

- 12 godzin warsztatu stylizacji i wizażu prowadzonych przez wizażystę dla 10 kobiet, 

program: definiowanie zasobów własnych, stylizacja sylwetki, analiza kolorystyczna, dobór 

makijażu, dress-code. 

 

 



 
 

- Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:  

- 48 godzin grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej  dla 10 

osób prowadzonej przez zespół terapeutów, program: terapia w zakresie problemu przemocy, 

współuzależnienia, depresji, dysfunkcji rodzin, socjoterapii. 

 

- Instrumenty aktywizacji zawodowej: 

- 12  godzin warsztatu doradztwa zawodowego dla 10 kobiet prowadzonego przez 

doradcę zawodowego, program:  dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne 

metody poszukiwania zatrudnienia; 

 

2) Praca socjalna: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli nie spełnia wymogu 

organizacyjnego. GOPS zatrudnia trzech pracowników socjalnych, w tym jeden 

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zakres obowiązków pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu wynika 

z ustawy o pomocy społecznej oraz w ramach projektu: rekrutacja, realizacja kontraktów 

socjalnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u każdego z beneficjentów, 

organizowanie spotkań z uczestnikami projektu.   

 

3) Zasiłki celowe i pomoc w naturze – wkład własny: 

Zasiłki celowe wypłacono dla  10 uczestników projektu. Było to wsparcie finansowe 

związane ze zwiększonymi wydatkami związanymi z uczestnictwem w projekcie. 

 

4) Działania o charakterze środowiskowym: 

- Organizacja spotkania podsumowującego realizację kontraktów socjalnych w 2012. 

Celem spotkania była integracja uczestników, rozdanie certyfikatów uczestnictwa w 

projekcie, podsumowanie realizacji projektu w 2012 roku.  

2/ Organizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego.  Koszty transportu, 

wyżywienia, noclegu, biletów wstępu do obiektów kultury i turystyki. Uczestnictwo w 

podobnych wyjazdach poza projektem Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby dla 

beneficjentów możliwe. Uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych umożliwiło wzrost 

integracji społecznej uczestników poprzez korzystanie z dóbr kultury i turystyki. 

 



 
 

- Oświata 

W roku szkolnym 2012/2013 działalność edukacyjną prowadziły 4 placówki publiczne (3 
szkoły podstawowe i 1 gimnazjum) oraz 2 placówki niepubliczne (przedszkola), niezmiennie 
w stosunku do lat poprzednich. 

Placówki publiczne: 

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

- Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 

- Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 

Placówki niepubliczne: 

- Przedszkole Niepubliczne „Promyk”, Ojrzanów  Towarzystwo ul. Długa 12 

- Prywatne Przedszkole „Żabka”, Żabia Wola ul. Warszawska 9 

Organizacja	szkół	podstawowych	i	gimnazjum	2012/2013 

Placówka	 Liczba	
oddziałów	

Liczba	
uczniów

Max.	
liczba	
uczniów	
w	g ie	rup

Średnia	
uczniów	

w	
oddziale	

Tygodniowa	
liczba	godzin	
naucz skich	yciel

Liczba	
etatów	
admin.						
i	ob gi	słu

SP	w	Józefinie	 12	 3 	06 30	 25,3	 735	 5,5	
SP	w	Ojrzanowie	 6	 116	 28	 20,1	 286	 3,5	
SP	w	Skułach	 6	 85	 19	 14,6	 285	 3,5	
Gimnazjum	 11	 250	 28	 22,7	 548	 5,5	
Razem	 35	 757	 	 20,68	 1854	 18	

 

	

Liczba	dzieci	w	przedszkolach	niepublicznych		

Placówka	
Liczba	

wychowanków	
2011 012	/2

Liczba	
wychowanków	
2012 013	/2

Przedszkole	„Promyk”	 82	 83	
Przedszkole	„Żabka”	 75	 80	
Razem	 157	 163	

 

W	rozwoju	szkolnictwa	zasadniczą	rolę	odgrywają	umiejętności	zawodowe	nauczycieli,	

ich	 wiedza	 o	 życiu,	 zrozumienie	 współczesnych	 problemów	 świata	 oraz	 chęć	

samodoskonalenia. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów 

placówek. Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ 



 
 

prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym 

poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z 

wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną od liczebności oddziałów 

klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (ramowe plany nauczania) przez Ministra 

Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów     i poziomów nauczania. 

 

 

Liczba	zatrudnio ym	2012/2013	nych	nauczycieli	w	roku	szkoln
w	tym	przedszkola	niepubliczne	

	

liczba w tym etatu

Dyplomowany 27 5 2,11

Mianowany 49 18 8,73

Kontraktowy 23 8 5,11

Stażysta 6 5 2,53

Bez stopnia 4 1 0,17

Razem 109 37 18,65

w tym na

niepełnym etacieStopień awansu
Liczba

zatrudnionych

	

 

 

 

- Demografia 

Sytuacja demograficzna mieszkańców Gminy  Żabia Wola została opracowana na 

podstawie informacji zebranych przez Główny Urząd Statystyczny podczas przeprowadzania 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  w 2011 roku. Ich analiza pozwoliła 

na zobrazowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców, przedstawienie ich obecnej 

struktury  i dokonanie w tym zakresie prognozy na kolejne lata. Czynniki powyższe 

odgrywają bowiem istotną rolę w planowaniu zabezpieczenia społecznego ludności. Dane 

demograficzne mają również istotny wpływ na rynek pracy czy stan bezrobocia w gminie. 

Tabela Nr 1. Wybrane dane o rynku pracy w Gminie Żabia Wola w roku 2011.  

Pracujący 1601 

Bezrobotni zarejestrowani 186 

Bezrobotni zarejestrowani w tym kobiety w 52,2 



 
 

% 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym w % 

3,9 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych 
kobiet w liczbie kobiet w wieku 
produkcyjnym w % 

4,3 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS. 

Powyższe dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 

9 osób, bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 

Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy Żabia Wola według stanu na dzień 22 

listopada 2013 roku liczba mieszkańców gminy wynosiła 7 514 osób.      Z analizy danych 

zawartych w raporcie GUS wynika, że na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet. Pod względem 

demograficznym  jest więc zachowana proporcja w skali 1:1. Wskaźnik gęstości zaludnienia 

wynosi  71 osób na 1 km2.  Na przestrzeni ostatnich lat przyrost naturalny wykazywał 

tendencję na przemian wzrostową i spadkową. Do ustalenia skali zjawiska brano pod uwagę: 

 liczbę małżeństw, 

 urodzenia żywe, 

 zgony. 

Migracje są drugim obok ruchu naturalnego czynnikiem wpływającym na zmiany w ilości 

mieszkańców danego obszaru. Przemieszczanie się ludności, napływ lub odpływ z 

określonego terytorium stymulują zmiany na rynku pracy, a w szczególności tworzenie lub 

likwidacja nowych miejsc pracy, oraz rynek budownictwa mieszkaniowego. Migracje 

mieszkańców Żabia Wola  spowodowane są głównie celami zarobkowymi. Rynek pracy 

powoduje, że wielu mieszkańców wyjechało poza granice gminy poszukując zatrudnienia                 

w pobliskich miastach w tym także stolicy. Jednocześnie dogodne położenie  Gminy Żabia 

Wola (niedaleko Warszawy) i dobra komunikacja sprzyjają napływowi nowych 

mieszkańców, chętnie  osiedlających się na tym terenie.  

Tabela Nr 2. Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i  

poprodukcyjnym w Gminie Żabia Wola w roku 2011.  



 
 

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 1694

Liczba ludności w wieku produkcyjnym 4767

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 1052

 Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.Z powyższych danych wynika, że w 
strukturze ludności Gminy Żabia Wola najwięcej mieszkańców plasuje się w grupie 
reprezentującej wiek produkcyjny i przedprodukcyjny, natomiast wiek poprodukcyjny 
prezentuje trend malejący.  Sytuacja taka wskazuje na odmładzanie się populacji.  

Prognozując na przyszłość, gdyby taka tendencja utrzymywała się przez kilka kolejnych lat 

można byłoby wyróżnić dwie charakterystyczne grupy. Duży odsetek ludzi młodych, co 

wiąże się z takimi potrzebami społecznymi, jak edukacja i wychowanie, sport i rekreacja, 

organizacja czasu wolnego.  Druga zaś to grupa osób ujętych w widełkach wieku 

produkcyjnego przechodząca do grona osób o statusie emeryta. Zarówno jedna jak i druga  

wiąże się z zaspokajaniem innych potrzeb w zakresie usług społecznych.  

- Profilaktyka uzależnień 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 roku (Dz. U. z 2012  poz 1356 ze zm).  Art. 1 ust. 1 ustawy stanowi, że: ,,Organy 

administracji  rządowej i jednostek samorządu  terytorialnego  są obowiązane do 

podejmowania  działań  zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych  oraz 

zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu 

zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 

trzeźwości  w miejscu  pracy, przeciwdziałaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 

a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych, zakładów pracy”. 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii  jest  Gmina Żabia Wola. Koordynację przedsięwzięć  z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w Gminnym Programie prowadzi 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  Alkoholowej. W realizacji Programu uczestniczy 

Gminna Komisja Rozwiązywania oraz jednostki organizacyjne gminy i organizacje 

pozarządowe. 

Treść Gminnego Programu obejmuje: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, pomoc 

rodzinom z problemem alkoholowym, edukację. Działania podejmowane w ramach Programu 

adresowane są do pięciu grup odbiorców: 1 – całej społeczności Gminy, 2 – jednostek i grup 

zwiększonego ryzyka, szczególnie narażonych na wystąpienie problemów uzależnień ze 



 
 

względu na sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, 3 – 

jednostek lub grup wysokiego ryzyka, u których ujawniły się pierwsze symptomy problemów 

uzależnień, przy braku przesłanek diagnostycznych uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, 4 – osób uzależnionych od alkoholu lub i innych środków 

psychoaktywnych oraz 5 – osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. 

Fundamentalnym zadaniem Programu jest profilaktyka uzależnień adresowana do dzieci i 

młodzieży. Prowadzona jest poprzez działalność informacyjną, edukacyjną oraz tworzenie 

bogatej oferty spędzania czasu wolnego, w tym finansowanie zajęć sportowych. Zadania te 

realizowane są przez  szkoły oraz  kluby sportowe. 

 

- bezpieczeństwo 

 
Posterunek Policji w Żabiej Woli  zlokalizowany przy ul. Głównej 9  w swojej 

strukturze posiada dwóch dzielnicowych oraz dwóch  policjantów zajmujących się  sprawami 

kryminalnymi. Nadzorowany jest przez kierownika  jednostki. Posterunek jest bezpośrednio  

podległy pod Komendę Powiatową w Grodzisku Mazowieckim.  Jednostka posiada dwa 

pojazdy służbowe. Policjanci z PP w Żabiej Woli  zajmują się realizacją zadań związanych z 

bezpieczeństwem na podległym terenie tj. Gm. Żabia Wola  a w szczególności ujawnieniem  

sprawców przestępstw i wykroczeń,  zabezpieczeniem imprez masowych, obsługi 

interesantów , obsługa zdarzeń drogowych oraz interwencji, biorą udział w prelekcjach w 

szkołach oraz współpracują z innymi podmiotami. Służba jest pełniona w dwóch zmianach tj, 

08-16.00 oraz 14.00-22.00.  Ogólna wykrywalność  przestępstw i wykroczeń oscyluje w 

granicach 60 - 70 %. Problemem dominującym rejon Gm. Żabia Wola  to  nadużywanie 

alkoholu po którym powstają konflikty rodzinne oraz sąsiedzkie przez co odnotowuje się 

zwiększoną ilość  interwencji policji.  

 

- kultura 

Dom Kultury w Żabiej Woli pełni znaczącą funkcję kulturotwórczą. Odpowiadając 

na zapotrzebowanie płynące ze strony mieszkańców naszej gminy postanowiliśmy stworzyć 

Strategię, która pozwoli nam na zaplanowanie określonych działań, mobilizując jednocześnie 

do ich wykonywania. Przejrzystość i prostota Strategii jest niejako wyznacznikiem dążeń 

Domu Kultury, odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców gminy oraz 

zaproszeniem do wspólnych działań. Jako narzędzie logicznego zarządzania placówką 

pozwala ona na czasowe planowanie poszczególnych jej elementów, ewaluację działań oraz 



 
 

zbudowanie konkretnego wizerunku nowoczesnej placówki, otwartej na pomysły 

społeczności lokalnej. 

 

Dom Kultury w Żabiej Woli będzie ośrodkiem poświęconym edukacji kulturalnej, z 

ofertą skierowaną do mieszkańców gminy w różnym wieku, zaangażowanym w życie 

lokalnej społeczności. Cechą Strategii jest planowa otwartość na działania grup społecznych, 

wspieranie ich inicjatyw oraz współpraca z partnerami – stowarzyszeniami, firmami 

zewnętrznymi oraz instytucjami potrzebującymi wsparcia w dziedzinie kultury. Powyższe 

działania pozwolą na ustawiczne wzmacnianie potencjału kulturowego gminy i zwiększanie 

stopnia integracji mieszkańców jej terenu. Dom Kultury w Żabiej Woli kontynuował będzie 

misję realizacji oraz rozwoju potrzeb kulturowych mieszkańców gminy poprzez organizację 

imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych (ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia Żabiowolan). W trakcie powstawania Strategii 

uwzględniono również zróżnicowanie społecznokulturowe mieszkańców gminy, co przekłada 

się na różnorodne oczekiwania i wymagania wobec działań Domu Kultury. Jej realizacja 

pozwoli na kontynuację prac nad aktywizacją i integracją mieszkańców gminy (zarówno 

rdzennych, jak i osiedlających się w ostatnich latach), zaś zwrócenie uwagi na ciekawą 

historię, florę i faunę ziem żabiowolskich zwiększy poczucie patriotyzmu lokalnego, 

wspierając jednocześnie działania innych instytucji działających na terenie gminy.  

Analiza działań Domu Kultury w Żabiej Woli 

Mocne strony:  
 

 Często odwiedzana przez internautów strona internetowa placówki (podstrona 
strony Urzędu Gminy); 

 Rozwój oraz doświadczenie pracowników Domu Kultury w Żabiej Woli; 
 Bardzo dobra współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną  Żabiej Woli; 
 Wzrastające możliwości placówki poprzez rozwój technologiczny; 
 Uwarunkowania historyczne (umiejscowienie placówki w zabytkowym 

dworku); 
 Pozytywne nastawienie mieszkańców gminy do działań placówki; 
 Duża liczba dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia i warsztaty 

organizowane przez placówkę; 
 Oferta zajęć i warsztatów oraz kół i klubów uniezależniona od wieku, 

możliwości finansowych i wykształcenia mieszkańców gminy (większość 
zajęć finansowana przez placówkę); 

 Różnorodność oferty (obejmująca kulturę, edukację, sport, turystykę, 
integrację); 

 Doświadczenie kadry pracującej w Domu Kultury w Żabiej Woli (organizacja 
imprez, przyjmowanie gości, pokazy, uroczystości, warsztaty, wystawy itp.); 



 
 

 Szeroka oferta dla mieszkańców gminy (zajęcia plastyczne, muzyczne, 
sportowe, rozwijające zainteresowania, taneczne itp.); 

 Ustawiczne powiększanie oferty sportowej: turnieje piłki nożnej, wspieranie 
kolarstwa, sztuki walki etc.; 

 Organizacja wyjazdów do teatrów oraz wycieczek dla kół działających w 
Domu Kultury w Żabiej Woli; 

 Aktywna współpraca i wspieranie działalności innych placówek kulturalnych i 
oświatowych położonych na terenie gminy; 

 Otwartość na pomysły mieszkańców gminy; 
 Bieżąca i stała ewaluacja działań placówki w celu ustawicznego 

dostosowywania jej oferty do potrzeb mieszkańców; 
 Organizacja imprez kulturalnych (wspólne kolędowanie, „Jasełkowe 

Zmagania”, „Festyn Żabiowolski”, „Święto Chleba”, „Żabi Zlot” itp.); 
 Dobra współpraca z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami 

działającymi na terenie gminy Żabia Wola;  
 Wykorzystywanie środków zewnętrznych (wnioski unijne); 
 Propagowanie patriotyzmu lokalnego i promocja gminy (Muzeum Żaby, Lasek 

Żabiowolski). 
 

Słabe strony:  
 

 Brak pomieszczenia umożliwiającego organizację imprezy artystycznej dla 
większej liczby odbiorców; 

 Niedostateczna promocja działań Domu Kultury w Żabiej Woli; 
 Brak odpowiednio wyposażonych sal na działalność warsztatową; 
 Konieczność dostosowania budynku do norm współczesnego ośrodka kultury 

(wymiana okien, dostosowanie placówki do obsługi osób 
niepełnosprawnych). 

Analiza oraz ewaluacja działań Domu Kultury w Żabiej Woli pozwala na 
systematyczną ich poprawę. Polepszenie sposobu promowania medialnego placówki stanowi 
pole do działania dla pracowników Domu Kultury, zaś dostosowanie budynku do obsługi 
osób niepełnosprawnych pociąga za sobą dosyć wysokie koszty finansowe (biorąc pod uwagę 
zabytkowy charakter budynku). Z uwagi na niebagatelną rolę placówki w rozwoju kultury na 
terenie gminy inwestycje związane z jej działalnością należy rozpatrywać z poziomu 
inwestycji, nie kosztu.   

Powyższa analiza zwraca uwagę na potrzebę przygotowania przez Dom Kultury w 
Żabiej Woli niezbędnych projektów, umożliwiających ustawiczne wprowadzanie 
atrakcyjnych dla mieszkańców żabiowolskiej gminy zmian kulturowo-rozwojowych. 

 
Planowane kierunki rozwoju 

 Zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy; 

 Zwiększenie stopnia promocji placówki poprzez ściślejszą współpracę z 

mediami lokalnymi i wykorzystanie możliwości Internetu; 



 
 

 Ewaluacja działań edukacyjnych, sportowych, rozwijających zainteresowania 

mieszkańców gminy; 

 Zwiększenie ilości materiałów promocyjnych; 

 Kontynuacja współpracy z placówkami i stowarzyszeniami zewnętrznymi; 

 Doposażenie sal poprzez zakup niezbędnego sprzętu; 

 Promocja stałych wydarzeń kulturalnych oraz atrakcji turystycznych. 

- zdrowie 

Opieka medyczna nad mieszkańcami  Gminy Żabia Wola w zakresie podstawowym jest 

prowadzona głównie przez kilka podmiotów leczniczych, które prowadzą swoją działalność w 

obiekcie Gminnego Centrum Zdrowia Żabiej Woli. 

Należą do nich: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna Rodzinna” – podstawowa opieka 

lekarska (jeden pediatra, jeden lekarz rodzinny i dwóch internistów), 

2. Pielęgniarsko-Położnicza Spółka Cywilna „Nadzieja” – podstawowa opieka 

pielęgniarsko-położnicza ( jedna położna rodzinna, dwie pielęgniarki rodzinne i jedna 

pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania), 

3. Gabinet Stomatologiczny – opieka stomatologiczna (jeden lekarz stomatolog), 

4. Gminny Punkt Rehabilitacji – opieka rehabilitacyjna (jeden lekarz neurolog specjalista 

rehabilitacji, jeden masażysta i dwie rehabilitantki). 

Powyższe podmioty udzielają świadczeń zdrowotnych, leczniczych, profilaktycznych nie 

tylko swoim pacjentom, ale i społeczności lokalnej.  Usługami obejmują, rodzinę w zdrowiu i 

chorobie zgodnie z kompetencjami.  

 

               Prowadzone działania na rzecz strategii w latach 2008-2013 zawierały się w wielu 

programach profilaktycznych, których głównym celem była edukacja i uświadamianie 

jednostkom, rodzinie i społeczeństwu o konieczności troski o zdrowie, poprzez zwiększenie 

kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę oraz zachęcanie i motywowanie do działań na 

rzecz zdrowia własnego i społeczeństwa. 

 

Ciągła edukacja zdrowotna społeczeństwa  (dzieci, młodzieży i dorosłych )w zakresie: 

1. Profilaktyka raka piersi – rozmowy indywidualne i grupowe, badania palpacyjne 

piersi, warsztaty samobadania piersi na fantomie piersi, plakaty, ulotki, filmy; 



 
 

2. Profilaktyka raka narządu rodnego – rozmowy indywidualne i grupowe, plakaty, 

ulotki; 

3. Profilaktyka raka płuc i chorób płuc – spirometria, ankieta profilaktyki gruźlicy, 

motywowanie do rzucenia palenia papierosów, rozmowy indywidualne i grupowe, 

plakaty, ulotki; 

4. Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia – EKG, pomiary ciśnienia tętniczego 

krwi,  lipidogram, poziom glukozy we krwi, eliminacja/leczenie nadciśnienia 

tętniczego krwi, rozmowy indywidualne i grupowe, broszury, ulotki, plakaty, BMI, 

motywowanie do zdrowego stylu życia w tym też do większej aktywności fizycznej; 

5. Profilaktyka uzależnień (alkohol, papierosy, narkotyki i inne substancje szkodliwe) – 

rozmowy indywidualne i grupowe często też z członkami rodziny, wykłady, plakaty, 

ulotki; 

6. Profilaktyka chorób zakaźnych i zakażeń (AIDS/HIV, grypy, meningokoki, WZW, 

gruźlica) – szczepienia obowiązkowe 

     i zalecane, rozmowy indywidualne i grupowe, plakaty i ulotki, pogadanki; 

7. Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia – fluoryzacja, lakowanie,            

lakierowanie, przeglądy jamy ustnej, rozmowy indywidualne i grupowe, ulotki, plakaty; 

8. Działania zmniejszające liczbę wypadków, urazów, zatruć i ich skutków – pogadanki, 

edukacja udzielania pierwszej pomocy, plakaty, ulotki, rozmowy indywidualne i grupowe, 

rehabilitacja. 

  

Potrzebne były i są również działania z obszaru eliminacji barier architektonicznych, 

stereotypów lokalnych  i skuteczne zapobieganie chorobom zakaźnym  i zakażeniom oraz 

rozszerzenie opieki medycznej głównie z zakresu ginekologii i kardiologii. 

 
Zaangażowanie personelu w działania na rzecz zdrowia i czynny udział w  wielu spotkaniach 
lokalnych jest ogromnym wkładem do efektywnego działania i kształtowania kultury 
zdrowotnej w naszej gminie. 
 

 

 

 

 

‐ organizacje pozarządowe 

Stowarzyszenie „SZANSA” w Żabiej Woli 



 
 

Działania organizacji służą wzmocnieniu integracji i rozwoju lokalnego środowiska 

społecznego, wszechstronnemu wspieraniu aktywności społecznej na rzecz edukacji, oświaty 

i ochrony zdrowia, inicjowaniu wypoczynku i czasu pozaszkolnego, wspieraniu 

dobroczynności i działań humanitarnych wobec grup społecznych potrzebujących pomocy, 

promocji i organizacji wolontariatu.  

Praca stowarzyszenia opiera się głównie na pracy społecznej i wolontariacie 

a wolontariuszami bardzo często pozostają osoby młode (gimnazjaliści, uczniowie szkoły 

podstawowej), które poprzez swoją pracę uczą się bezinteresowności oraz wrażliwości na 

potrzeby innych.   

Stowarzyszenie planuje otwarcie placówki wsparcia dziennego - miejsca, w której 

wsparcie uzyskają osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci zarówno w wieku szkolnym jak i 

przedszkolnym. Zaplanowano, że w placówce będą organizowane zajęcia rozwijające 

zainteresowania mieszkańców.  

Na terenie Gminy funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach i Żelechowie. 

Cele ochotniczych straży pożarnych: 

  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych 

klęsk 

 uświadamianie ludności o konieczności i sposobach obrony przed pożarami oraz 

przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej 

 branie udziału w obronie cywilnej 

 rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu 

 wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w 

oparciu o statut. 

 

III. WIZJA PRZYSZŁOŚCI I CEL NADRZĘDNY STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  



 
 

Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć za 

kilka lat jej mieszkańcy. Wizja określa bardzo ogólnie dlaczego działamy, do 

czego dążymy, jakie chcemy osiągnąć cele, jeśli podejmiemy działania 

strategiczne. Gmina Żabia Wola dąży do poprawy jakości życia grupom 

społecznie zagrożonym marginalizacją, umożliwiając im pełne uczestnictwo w 

życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym - przy pełnym zaangażowaniu 

zasobów instytucji publicznych, własnych środków finansowych oraz ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wszelkie 

działania prowadzone są w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób, rodzin, 

grup i społeczności, zaś przy realizacji wykorzystany jest istniejący potencjał 

ludzki i instytucjonalny. Gmin stawia na profilaktykę (szczególnie kierowaną do 

młodego pokolenia) oraz budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Nadrzędnym celem 

podejmowanych działań jest doprowadzenie do usamodzielnienia osób, rodzin, 

grup i społeczności lokalnych oraz ich zaktywizowanie do włączania się w 

rozwiązywanie istniejących problemów. W Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Żabia Wola wizję sformułowano w następujący sposób: 

Gmina Żabia Wola jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, 

umożliwiającym:  

wysoki poziom życia,  

profesjonalną pomoc społeczną,  

nowoczesną edukację,  

dobrą opiekę medyczną i socjalną,  

integrację społeczności lokalnej.  

Strategia pozwala zaplanować harmonijny plan rozwoju, przygotować konspekt 

działań zgodny z wcześniej wypracowaną wizją.  

 

 Cel nadrzędny strategii:  

Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Żabia Wola, życie wolne od 



 
 

zagrożeń, zintegrowana społeczność.  

IV. CELE GŁÓWNE STRATEGII, CELE SZCZEGÓŁOWE I ICH 
REALIZACJA  
 
Właściwe, rzetelne rozpoznanie problemów społecznych w danej społeczności 
stanowi podstawę budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych.  
 
Cele główne określono dla czterech obszarów: 
  
1. Edukacja publiczna.  

2. Ochrona zdrowia.  

3. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna  

4. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.  
 
Określono w nich  cele główne:  
- dla obszaru „Edukacja publiczna”  
 
Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na 
wiedzy.   

 

- dla obszaru ,,ochrona zdrowia” 

Zdrowe społeczeństwo, świadome zagrożeń. 

 
- dla obszaru „Pomoc społeczna, polityka prorodzinna”  
 
Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca 
jakość życia lokalnej społeczności, integrująca mieszkańców.  
 
- dla obszaru ,,Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii” 
 
Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. 
 

Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych. 

 

IV. Cele szczegółowe i ich realizacja  
EDUKACJA PUBLICZNA 

 CEL GŁÓWNY 

 Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy.  
CELE SZCZEGÓŁOWE  

- nowoczesny system oświaty,  



 
 

- dostępność bogatej oferty edukacyjnej,  

- wyrównywanie szans rozwojowych.  
 
PROBLEM Słabo zmotywowana społeczność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, brak 
szkolnictwa dla osób niepełnosprawnych, słaby dostęp do edukacji multimedialnej, słabo 
rozwinięta pomoc psychologiczna i pedagogiczna, brak oferty dla osób starszych. 
 DZIAŁANIA  

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.   

2. Przygotowanie i realizacja oferty edukacyjnej dla rodziców i osób starszych.  

3. Prowadzenie zajęć korekcyjno – wyrównawczych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.  

4. Prowadzenie efektywnych programów profilaktycznych 
 



 
 

OCHRONA ZDROWIA 
 CEL GŁÓWNY Zdrowe społeczeństwo, świadome zagrożeń. 
 CELE SZCZEGÓŁOWE  

- dobra opieka medyczna,  

- dostępne specjalistyczne lecznictwo,  

- profesjonalna profilaktyka.  
 
PROBLEM Słabe wykorzystanie istniejącej bazy, brak lekarzy specjalistów, niedostateczna oferta 
profilaktyczno – korekcyjna, mentalność mieszkańców.  
DZIAŁANIA  

1. Dalsze współuczestniczenie Gminy w koordynowaniu usługami medycznymi w celu 
zwiększenia ich dostępności.  

2. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i opracowanie programu ich realizacji.  

3. Edukacja do zdrowego stylu życia.  

4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii. 



 
 

POMOC SPOŁECZNA, POLITYKA PRORODZINNA  
CEL GŁÓWNY Profesjonalna pomoc społeczna, zmieniająca świadomość społeczną, wspierająca 
jakość życia lokalnej społeczności.  
CELE SZCZEGÓŁOWE  

- wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy socjalnej,  

- wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny  

- poprawa funkcjonowania osób starszych w społeczności  

- wspieranie rozwoju kwalifikacji osobowych klientów pomocy społecznej,  

- rozwój zasobów osobowych  Ośrodka Pomocy Społecznej,  

- promocja samorealizacji, przedsiębiorczości.  
 
PROBLEM Silna roszczeniowość klientów, niski poziom wykształcenia, bezradność w 
rozwiązywaniu własnych problemów, długotrwałe bezrobocie osób powyżej 40 roku życia, 
kryzys funkcji rodziny, przemoc domowa, brak dostatecznej oferty zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, niskie wykorzystanie możliwości 
uzyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
. DZIAŁANIA  

1. Opracowanie i wdrożenie procedury motywowania klientów pomocy społecznej do 
podnoszenia kwalifikacji i rozwiązywania własnych problemów.  

2. Realizacja  programu opieki nad dzieckiem i rodziną.  

3. Wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci w placówkach wsparcia dziennego.  

4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.  

5. Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji prawidłowych 
wzorców funkcjonowania rodziny.  

6. Rozwijanie wolontariatu w obszarze  pomocy społecznej. 
 
7. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 
8.Pozyskanie i skuteczne zarządzanie środkami Unii Europejskiej, które  wymaga: 

 dokładnej orientacji w problemach i potrzebach gospodarczo-społecznych gminy czy 

regionu 

 współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz 

współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi, (partnerstwo) 

 systematycznego śledzenia ogłaszanych w programach Unii Europejskiej warunków 

dla poszczególnych projektów. 

  
 



 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 
 CEL GŁÓWNY Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.  
CELE SZCZEGÓŁOWE  

- profesjonalna pomoc terapeutyczno – profilaktyczna,  

- racjonalna i efektywna profilaktyka w zakresie uzależnień,  

- skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom,  

- promocja zdrowego stylu życia.  
 
PROBLEM Brak wyspecjalizowanych struktur (zespołów) do rozwiązywania poszczególnych 
typów problemów, słaba integracja środowiska lokalnego, brak zorganizowanych grup 
samopomocowych.  
DZIAŁANIA  

1. Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych. 

2. Opracowanie i wdrożenie standardów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.  

3. Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach.  

4. Inicjowanie współpracy regionalnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
narkomanii.  

5. Opracowanie i realizacja działań ewaluacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholizmu i narkomani oraz aktualizacja programów profilaktycznych i naprawczych 
dostosowana do wyników ewaluacji. 
 
V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
  
Zidentyfikowane cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w gminie 
Żabia Wola wymagają odpowiednich źródeł finansowania. Źródła te można podzielić na pięć 
grup: 
 1.Pierwszą grupę stanowią środki finansowe pochodzące z budżetu gminy przeznaczone na 
finansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej  
2.Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową. 
3.Środki finansowe pochodzące ze źródeł organizacji pozarządowych.  
4.Europejski Fundusz Społeczny poprzez działania zapisane w Sektorowym Programie 
Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju 
Regionalnego.  
5.Środki własne podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych. 
 
VI. REALIZATORZY STRATEGII 
  
1. Gmina Żabia Wola  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli  
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

4. Dom Kultury w Żabiej Woli  

5. Ośrodek Zdrowia w Żabiej Woli  

6. Szkoły  



 
 

7. Policja  

8. Organizacje pozarządowe.  
 
VII.MONITORING I EWALUACJA  
Skuteczność funkcjonowania przyjętej Strategii zależeć będzie od: - monitoringu i ewaluacji -
budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań. Monitoring strategii jest 
obserwacją realizacji celów strategicznych i realizacji programów operacyjnych wynikających z 
następnych faz programowania rozwoju.  
Monitoring realizacji strategii umożliwia:  
Obserwację stanu zaawansowania projektów  

Aktualną identyfikację problemów w ich realizacji  

Ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację  

Weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich 
realizację środków  

Kontrolę postępu prac związanych z realizacją działań.  
 
Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie 
społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie 
poszczególnych dolegliwości społecznych. Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania 
o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest 
działalnością z natury normatywną, gdyż z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące 
normy, z drugiej - w jej wyniku mogą pojawić się propozycje wprowadzenie nowych norm i 
procedur. Jest także działalnością instrumentalną, ponieważ jej podstawowym celem jest 
dostarczenie podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy 
podejmowaniu decyzji.  
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym cele i 
działania do roku 2020 w zakresie problematyki społecznej, wymagającym okresowej 
aktualizacji do zmian zachodzących w otoczeniu, jak i w samym społeczeństwie. 
Przygotowanie projektu dokumentu i jego przyjęcie przez Radę Gminy kończy pierwszy etap 
planowania. Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki 
społecznej wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, 
społecznych i ich uwzględnienia w strategii. Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych wymaga corocznej oceny i ewentualnej aktualizacji. Podstawą skutecznego 
wdrożenia strategii jest system informacji o zjawiskach i procesach społeczno gospodarczych 
zachodzących na terenie gminy. Inicjując działania mające na celu osiągnięcie wytyczonych 
celów, należy systematycznie gromadzić informacje o efektach ich realizacji i skuteczności 
zastosowanych instrumentów. Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji strategii są 
wyznaczone działania. Obowiązek monitorowania realizacji działania posiada Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  
 
VIII.WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 
Strategia jest drogowskazem i instrumentem działania władz samorządowych oraz instytucji 
pomocy społecznej, który ułatwi podejmowanie skutecznych działań dotyczących poprawy 
jakości życia mieszkańców gminy. Celem strategii są działania długofalowe polegające na 
inwestycji w kapitał ludzki, edukację, poprawę funkcjonowania rodzin, działania na rzecz 
organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Aby strategia spełniała oczekiwania 
koniecznym jest pobudzania instytucji lokalnych do aktywności oraz integracja wszystkich 



 
 

środowisk lokalnych. Gminna Strategia stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów 
Gminy w zakresie pomocy społecznej na kolejne lata. 



 
 

 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

4. Dom Kultury w Żabiej Woli  

5. Ośrodek Zdrowia w Żabiej Woli  

6. Szkoły  

7. Policja  

8. Organizacje pozarządowe.  
 
VI.MONITORING I EWALUACJA 
 Skuteczność funkcjonowania przyjętej Strategii zależeć będzie od: - monitoringu i ewaluacji -
budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań. Monitoring strategii jest 
obserwacją realizacji celów strategicznych i realizacji programów operacyjnych wynikających z 
następnych faz programowania rozwoju. Monitoring realizacji strategii umożliwia:  
Obserwację stanu zaawansowania projektów  

Aktualną identyfikację problemów w ich realizacji  

Ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację  

Weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich 
realizację środków  

Kontrolę postępu prac związanych z realizacją działań.  
 

                

 

 
 
 


