
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …/XXX/2017 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „AKADEMIA ZDROWEJ 

RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY  

W GMINIE ŻABIA WOLA” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1  

Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020. 

2. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. -31.12.2018 r. 

3. Kwota dofinansowania dla Gminy Żabia Wola wynosi 376.329,15 zł., wartość projektu 

ogółem – 404.655,00 zł.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

Projekt pn. „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola” został pozytywnie 

rozpatrzony i zakwalifikowany do dofinansowania. Aktualnie kompletowana  

jest dokumentacja niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Jednym z wymaganych załączników jest uchwała 

zatwierdzająca projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli  

w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.  

Celem Projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężenia  trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez 40 osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem  społecznym z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola 

poprzez umożliwienie im dostępu  do usług wsparcia rodziny. Rezultatem wsparcia projektu 

będzie poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost jakości opieki oraz wychowania dzieci  

w naturalnym środowisku rodzinnym oraz ograniczenie umieszczania  dzieci w pieczy 

zastępczej. 

Grupę docelową Projektu stanowi 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, korzystających ze świadczeń GOPS w Żabiej Woli z powodu bezradności 

opiekuńczo-wychowawczej. 

Projekt obejmował będzie następujące działania: 

- Akademia Dobrego Rodzica –wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo 

wychowawczych (80 godzin) 

-  Grupa Wsparcia (80 godzin) 

-  Akademia Dobrego życia (80 godzin) 

-  Akademia Szczęśliwego Dziecka (80 godzin) 

-  Indywidualne poradnictwo specjalistyczne  (550 godzin) 

-  Wyjazd rodzinny (40 osób) 

-  Usługi wsparcia rodziny w formie asystenta rodziny (13 rodzin) 

Osiągnięcie wskaźników realizacji projektu przyczyni się do poprawy sytuacji rodzin  

z dziećmi, zamieszkałych na terenie Gminy  Żabia Wola. 

 


