
UCHWAŁA  NR XL/292/2022 

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żelechów na lata 2022-

2024. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 559, 583), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Żelechów na lata 2022 – 2024, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  

 



Załącznik do Uchwały Nr XL/292/2022 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻELECHÓW 

 NA LATA 2022 - 2024 

1. Wstęp 

Głównym celem Programu jest skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający 

prawidłowemu jej rozwojowi, w gminie Żelechów. 

Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, jak i działania profilaktyczne i upowszechniające działania prorodzinne. 

Rodzina jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. 

Jako naturalne środowisko życia dziecka ma największy wpływ na jego rozwój w każdej sferze – 

emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. To właśnie rodzina najsilniej oddziałuje na kształtowanie 

osobowości dziecka, tworzenie jego systemu wartości i wiary we własne możliwości, dlatego tak 

ważne by funkcjonowała ona prawidłowo i wypełniała swoje funkcje jak najlepiej. 

Współczesne rodziny mają wiele trudności w odnalezieniu się w zmieniającej się 

rzeczywistości. Coraz częściej dotykają je zjawiska bezrobocia, ubóstwa czy przemocy. Towarzyszą 

im trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, które rzutują na prawidłowy 

rozwój dziecka. Niezwykle ważne jest umacnianie rodziny i przeciwdziałanie jej dysfunkcjonalności 

w realizacji funkcji psychospołecznych. Należy zatem objąć rodziny wsparciem i podejmować 

działania służące udzielaniu im wszechstronnej pomocy. 

Działalność profilaktyczna to zapobieganie negatywnym stanom rzeczy, dlatego ważne jest 

upowszechnianie działań profilaktycznych, ukierunkowanych na wspieranie rodzin niewydolnych, 

przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Aby sprostać tym zadaniom niezbędna jest 

ścisła współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami, a także wypracowanie sprawnego 

i efektywnego systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny 

W oparciu o diagnozę środowiska lokalnego w kontekście problemów społecznych 

opracowano 3 letni gminny program wspierania rodziny na lata 2022 – 2024 r. Diagnoza została 

sporządzona przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, do której 

wykorzystano materiały własne i sprawozdania. Program ukierunkowany jest na problemy rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, określa cele 

i wyznacza kierunki działań, które pozwolą wzmocnić rolę i funkcję rodziny, jako naturalnego 

środowiska rozwoju dziecka 

2. Uwarunkowania prawne  

Program uwzględnia akty prawne: 

• Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 

z 2019 r. poz.1111); 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z  

• 2022 r. poz. 1, 66); 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1249); 



• Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359); 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz.24, 218); 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze 

zm.); 

• Ustawa z dnia 6 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1329); 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615), 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2407, ze zm.). 

3. Diagnoza 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju jej 

członków. Spełnia między innymi funkcję opiekuńczo – zabezpieczającą zapewniając swym 

członkom mieszkanie, zaspokojenie potrzeb materialno - bytowych.  

Rodzina wywiera istotny wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji, systemów wartości. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, błędne lub złe wypełnianie ról społecznych powoduje jej 

destrukcję. Następuje przekazanie złych wzorców, z którymi identyfikują i utożsamiają się dzieci. 

W rodzinach dotkniętych dysfunkcją, często występują u dzieci kłopoty z przyswajaniem nauki, 

prawidłowym funkcjonowaniu W środowisku, problemy wychowawcze, aż do wkroczenia na drogę 

przestępstwa. Rodzina dysfunkcyjna nie spełnia swoich zadań wobec dzieci. Brakuje W nich 

umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, prawidłowych relacji pomiędzy 

członkami rodziny, rozładowywania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców 

komunikacji i dawania poczucia bezpieczeństwa – szczególnie dzieciom. 

Stosowanie różnego rodzaju wsparcia finansowego pozwala na wzmocnienie rodzin w dążeniu 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz na wzmacnianiu postaw w kierunku przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne zasoby i możliwości. System świadczeń 

rodzinnych jest wsparciem materialnym dla rodzin wychowujących dzieci oraz w sytuacji kiedy 

w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Celem Świadczenia 

wychowawczego (500+), jest częściowe pokrycie wydatków związanych z  wychowywaniem 

dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Pomoc materialna dla 

uczniów umożliwia pokonywanie barier i wyrównywania szans w dostępie do edukacji, 

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne to pomoc 

dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania (w opłacaniu czynszu, ponoszeniu opłat za 

energię itp.). 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, gdy rodzina nie będzie mogła 

zaspokoić podstawowych potrzeb swych członków. W pomocy społecznej rodzina występuje 

nie tylko jako świadczeniobiorca, ale także jako podmiot ochrony. Pomoc powinna mieć na 

względzie podmiotowość dziecka i rodziny. Oprócz pomocy materialnej rodzinę otacza się szeroko 

rozumianym wsparciem, W tym pracą socjalną, wsparciem asystenta rodziny. Podstawą do 

skonstruowania programu wspierania rodziny, była diagnoza środowiska lokalnego. Diagnozę 

opracowano W oparciu o materiały MGOPS W Żelechowie za rok 2021. Przedmiotem diagnozy 

była sytuacja rodzin objętych wsparciem na terenie Gminy Żelechów. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie w 2021 roku udzielił w szeroko 

rozumianym zakresie pomocy 103 rodzinom, w skład których wchodziło 229 osób. 



Powody, które stanowią podstawę ubiegania się o wsparcie: 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób 

(ogółem) w rodzinach 

0 1 2 

ubóstwo 1 72 160 

sieroctwo 2 0 0 

bezdomność 3 4 4 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 5 37 

w tym: 

potrzeba ochrony wielodzietności 

5 
3 25 

bezrobocie 6 39 98 

niepełnosprawność 7 26 40 

długotrwała lub ciężka choroba 8 59 132 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 
9 9 47 

w tym: 

rodziny niepełne 

10 2 9 

rodziny wielodzietne 11 4 27 

przemoc w rodzinie 12 1 4 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 

alkoholizm 14 5 10 

narkomania 15 0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 

16 3 3 

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą 

17 0 0 

zdarzenie losowe 18 0 0 

sytuacja kryzysowa 19 0 0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 



Najczęściej występującymi przyczynami złej sytuacji materialnej rodzin jest długotrwała 

choroba, bezrobocie, ubóstwo oraz takie czynniki dysfunkcyjne jak: przemoc w rodzinie, 

alkoholizm, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 

Często te czynniki nakładają się na siebie potęgując nieumiejętność sprawowania opieki nad 

dziećmi, brak kompetencji wychowawczych, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

Asystent rodziny podejmuje działania na rzecz rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żelechowie zatrudnia 1 asystenta rodziny. 

Nadrzędnym celem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności. 

Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu 

poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo –

wychowawczym ispołecznym. W tym celu asystent rodziny wspólnie Z członkami rodziny 

opracowuje plan pracy, który następnie jest realizowany. Z planem pracy zapoznaje się także 

pracownik socjalny. Na uwagę zasługuje fakt, że do pracy Z asystentem rodziny W głównej mierze 

kierowane są te rodziny, u których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci W pieczy zastępczej. 

Wspólne działania asystenta i pracownika socjalnego mają na celu wypracowanie i utrwalenie 

zachowań mających wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny oraz wzmocnienia więzi 

rodzinnych. Pracownicy dążą do tego żeby rodziny zdobyły umiejętność samodzielnego, 

prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, prawidłowego zarządzania 

budżetem domowym i umiejętnego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Czynniki dysfunkcyjne, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie rodziny, nakładają na 

szeroko rozumianą kadrę pomocy społecznej wymóg stosowania pracy socjalnej ukierunkowanej na 

zmiany negatywnych zachowań i poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej. 

Niestety pomimo tych działań zdarzają się sytuacje, że pomimo szeroko rozumianej pracy 

z rodziną zachodzi konieczność umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, 

że w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców zostaje ono 

umieszczone w pieczy zastępczej. Postanowienie w tej sprawie podejmuje Sąd. 

W 2021 roku gmina Żelechów współfinansowała pobyt 3 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, w tym 1 zawodowej rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w spokrewnionych rodzinach 

zastępczych. Dodatkowo ośmioro dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 

Z powyższego wynika, że problem związany z zagrożeniem umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej jest bardzo istotny. Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie stosownych działań, które będą 

miały na celu zapobieganie rozszerzaniu się problemu. 

Udzielanie pomocy nie powinno ograniczać się tylko do sytuacji kryzysowych. Należy 

podejmować działania o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym. Trzeba pamiętać, że rodzina 

jest podstawową komórką, w której powinien odbywać się naturalny proces kształtowania się 

osobowości wszystkich członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Należy dać im 

szansę na wzrastanie i uczenie się prawidłowych relacji rodzinnych i szczęśliwe dzieciństwo. 

Obecnie obserwujemy pojawienie się w rodzinach wielu problemów i trudności, które 

niejednokrotnie prowadzą do destabilizacji i rozpadu więzi rodzinnych, co na pewno przyczynia się 

do rozwijania kierunku różnych form pomocowych. Profilaktyka rodzinna musi być rozumiana jako 

interdyscyplinarne działanie i wsparcie ze strony służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka 

i rodziny. 



4. Cel główny oraz cele szczegółowe Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 

2024. 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 jest 

wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych.  

 

Cel główny programu wypełniany będzie poprzez realizację celów szczegółowych: 

• Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom biologicznym w postaci asystenta rodziny. 

• Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych jak i rodzinie, w której u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny. 

• Praca z rodziną biologiczną nad powrotem dziecka z pieczy zastępczej. 

• Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej ukierunkowanej 

na pomoc dziecku i rodzinie. 

• Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny. 

• Praca z rodziną dotkniętą przemocą domową oraz chorobą alkoholową. 



5. Zadania oraz harmonogram realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024. 

lp. cel szczegółowy kierunki działań zadania 
podmioty 

realizujące 
wskaźniki realizacji 

termin 

realizacji 

1. Zapewnienie 

profesjonalnego 

wsparcia 

rodzinom 

biologicznym. 

Rozwijanie 

umiejętności 

opiekuńczych 

i wychowawczych. 

• Poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, 

socjalne. 

• Prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy 

socjalnej z rodziną 

• Przydzielenie rodzinie asystenta - współpraca z rodziną 

w oparciu  o skonstruowany wspólnie plan działania. 

• Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu 

przez asystenta pracy z rodziną. 

• Doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy 

przedstawicielami instytucji, które mają kontakt 

z dzieckiem i jego rodziną, w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych. 

• Zapobieganie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

• Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci 

i młodzieży. 

MGOPS, 

Urząd Miejski, 

GKRPA, 

placówki 

oświatowe, 

Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

• ilość udzielonych 

porad, 

• ilość rodzin objętych 

pracą socjalną 

• liczba rodzin objętych 

pomocą asystenta 

rodziny, 

• ilość spotkań z 

pracownikami 

placówek 

oświatowych; 

lata 2022-2024; 



lp. cel szczegółowy kierunki działań zadania 
podmioty 

realizujące 
wskaźniki realizacji 

termin 

realizacji 

2. Zapewnienie 

rodzinie 

przeżywającej 

trudności w 

wypełnianiu 

funkcji 

opiekuńczo- 

wychowawczych 

jak i rodzinie, 

w której u dziecka 

zdiagnozowano 

ciężkie i 

nieodwracalne 

upośledzenie albo 

nieuleczalną 

chorobę zagrażająca 

jego życiu, które 

powstały 

w prenatalnym 

okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie 

porodu, wsparcia 

i pomocy asystenta 

rodziny. 

Rozwijanie 

umiejętności 

opiekuńczych 

i wychowawczych; 

• Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: 

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, 

socjalnego. 

• Przydzielenie rodzinie asystenta - współpraca z rodziną 

w oparciu o skonstruowany wspólnie plan działania. 

• Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu 

przez asystenta pracy z rodziną. 

• Doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy 

przedstawicielami instytucji, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, które mają kontakt z dzieckiem 

i jego rodziną, w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

MGOPS, 

Urząd Miejski, 

Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna, 

 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny

, 

Placówki 

oświatowe,  

 

• ilość udzielonych 

porad, 

• liczba rodzin 

objętych pomocą 

asystenta rodziny, 

• liczba rodzin 

objętych procedurą 

Niebieskiej Karty 

będących pod 

opieką asystenta 

rodziny. 

lata 2022-2024; 



lp. cel szczegółowy kierunki działań zadania podmioty 

realizujące 

wskaźniki realizacji termin 

realizacji 

3. Praca z rodziną 

biologiczną nad 

powrotem 

dziecka z pieczy 

zastępczej. 

Podejmowanie 

działań w celu 

powrotu dziecka do 

rodziny biologicznej 

• Motywowanie do utrzymywania kontaktów rodziców 

biologicznych z dzieckiem umieszczonym w pieczy 

zastępczej; 

• Pomoc rodzinie biologicznej w utrzymywaniu aktywności 

zawodowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

rodzinie; 

• Realizacja planu pracy z rodziną i koordynowanie go 

z planem pomocy dziecku; 

• Zagwarantowanie rodzinom biologicznym możliwości 

korzystania z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, 

pedagog, radca prawny, itp.). 

• Praca socjalna z rodzicami dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny; 

• Współpraca z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie 

w zakresie ustalenia działań mających na celu powrót 

dziecka do rodziny biologicznej. 

• Współpraca z Sądami i ich organami oraz innymi organami 

pomocowymi zakresie poprawy sytuacji rodziny dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej. 

• Współfinansowanie na zasadach zawartych w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pobytu 

dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczowychowawczej . 

MGOPS, Urząd 

Miejski, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie, 

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna; 

• liczba dzieci 

umieszczonych 

w pieczy zastępczej 

• liczba dzieci, które 

wróciły do rodziny 

biologicznej 

 

lata 2022-2024; 



lp. cel szczegółowy kierunki działań zadania podmioty 

realizujące 

wskaźniki realizacji termin 

realizacji 

4. 
Praca z rodziną 

dotkniętą 

przemocą 

domową oraz 

problemem 

alkoholowym; 

Organizowanie 

i prowadzenie 

profesjonalnej 

pomocy; 

• Prowadzenie działań w ramach procedury Niebieskiej Karty. 

• Współpraca z Sądami i ich organami oraz innymi organami 

pomocowymi zakresie poprawy sytuacji rodziny dziecka 

przebywającego w rodzinie dysfunkcyjnej; 

• Współpraca z GKRPA oraz motywowanie do korzystania 

z terapii uzależnień 

 Zespołu 

Interdyscyplinarne

go w Żelechowie; 

MGOPS; 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych;  

 

• liczba spotkań w 

ramach procedury 

NK; 

• liczba osób 

korzystających z 

terapii uzależnień; 

lata 2022-2024; 

5. Szkolenie i 

podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych 

kadry pomocy 

społecznej 

ukierunkowanej 

na pomoc 

dziecku i 

rodzinie; 

Umożliwienie 

kształcenia 

się 

i podnoszenia 

kwalifikacji 

zawodowych; 

• Uczestnictwo pracowników socjalnych oraz asystenta 

rodziny w szkoleniach i konferencjach dotyczących 

szerokorozumianej pomocy dziecku i rodzinie; 

MGOPS; • liczba konferencji 

oraz szkoleń, 

w których 

uczestniczą 

pracownicy 

MGOPS; 

lata 2022-2024; 



lp. cel szczegółowy kierunki działań zadania 
podmioty 

realizujące 
wskaźniki realizacji 

termin 

realizacji 

6. Zabezpieczenie 

podstawowych 

potrzeb 

bytowych 

rodziny. 

Wsparcie dla 

rodzin mających 

trudną sytuację 

finansową z 

systemu 

zabezpieczenia 

socjalnego; 

• pomoc z systemu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, wychowawczych, stypendia, dodatki 

mieszkaniowe, 

• realizacja rządowego programu wspierania rodzin 

wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny); 

MGOPS, 

Urząd Miejski; 

• liczba udzielonych 

zasiłków; 

• liczba udzielonych 

świadczeń 

rodzinnych; 

• liczba udzielonych 

świadczeń 

wychowawczych; 

• liczba 

wypłaconych 

dodatków 

mieszkaniowych; 

• liczba wydanych 

Kart Dużej 

Rodziny; 

• liczba stypendiów 

socjalnych; 

lata 2022-2024; 



6. Źródła finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 mogą 

być środki finansowe pochodzące: 

• z budżetu gminy, 

• z budżetu państwa, 

• środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł. 

Środki finansowe na realizację poszczególnych działań będą uwzględniane cyklicznie w rocznych 

planach finansowych. 

7. Beneficjenci Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024. 

Gminny program wspierania rodziny skierowany jest do rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkujących na terenie gminy Żelechów. 

8. Zasoby instytucjonalne w zakresie wspierania rodziny. 

Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny: 

lp. nazwa placówki 

1. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie; 

2. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3. 

Placówki oświatowe: 

• Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie; 

• Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Stefanowie; 

• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku; 

• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie; 

• Szkoła Podstawowa im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej; 

• Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie 

• Klub Dziecięcy w „Pluszowym Misiu” w Żelechowie 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie; 

• Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela 

4. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie; 

5. 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Garwolinie; 

6. Sąd Rejonowy w Garwolinie, Kuratorzy Sądowi; 

7. Zespół Interdyscyplinarny w Żelechowie; 

8. Posterunek Policji w Żelechowie; 



9. Realizatorzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024. 

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie przy 

współpracy: 

• pracowników socjalnych, 

• asystenta rodziny, 

• Zespołu Interdyscyplinarnego w Żelechowie, 

• Posterunku Policji w Żelechowie, 

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, 

• Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Garwolinie; 

• Kuratorzy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie 

• placówek oświatowych. 

10. Monitoring i ewaluacja. 

Gminny program wspierania rodziny w Gminie Żelechów jest dokumentem otwartym 

i długofalowym. Będzie on realizowany przy współpracy samorządu, instytucji i innych podmiotów 

zajmujących się pracą na rzecz rodzin. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

wraz ze wskazaniem potrzeb będzie zawierane w corocznym sprawozdaniu z działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie. 


