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1. Wstęp 

 

Artykuł 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.), zobowiązuje gminę w ramach zadań 

własnych do opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2012r. określa szereg działań państwa na rzecz 

rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Ustawa uregulowała zagadnienia dotyczące min.: rodzinnej pieczy zastępczej, 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, profilaktyki środowiskowej dla rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, funkcji asystenta rodziny. 

Wprowadzone rozwiązania systemowe, poprzez profilaktykę i pracę z rodziną mają na celu 

poprawę jakości pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez te rodziny i w 

konsekwencji przeciwdziałają umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. 

Gmina jest zobowiązana do opracowania lokalnego programu wsparcia rodzin 

w oparciu o systematycznie dokonywane rozpoznanie problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzin zmagających się z problemami 

społecznymi (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc w rodzinie) oraz sytuacji dzieci 

w tych rodzinach. 

Działania na rzecz rodzin pozwolą na wzmocnienie prawidłowego wypełniania ról 

rodzicielskich. Tylko takie funkcjonowanie rodziny, otaczającej miłością, zaspakajającej 

potrzeby daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, możliwość prawidłowego rozwoju 

i pozytywnie wpływa na pełnienie ról społecznych w przyszłości. Niestety, nie wszystkie 

rodziny są w stanie prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Rozpad 

rodziny, niewydolność wychowawcza, ubóstwo, przemoc w rodzinie, uzależnienie to niektóre 

z przyczyn mogących doprowadzić do całkowitego zerwania więzi rodzinnych i umieszczenia 

dzieci w pieczy zastępczej. Problemy występujące w rodzinach często są złożone i dlatego 

wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Bardzo ważne jest, aby działania ukierunkowane 

były na pracę z rodziną w jej naturalnym środowisku. Istotne jest wczesne diagnozowanie 

problemów w rodzinie i podjęcie na jej rzecz określonych działań.  

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny w gminie Milanówek na lata 

2019-2021 będzie poprawa funkcjonowania interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla 

rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

2. Podstawa prawna 

 

Realizacja polityki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opiera się na 

następujących aktach prawnych: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 1997r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),  

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 998 ze  zm.), 
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• ustawa z dnia 4 lipca 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. 

poz. 1860), 

• ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134) 

• ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 

ze zm.). 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. 

poz. 1390 ze zm.). 

Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 jest spójny ze Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Milanówek na lata 2016-2021, Gminnym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Milanówek na lata 2016-2020, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Milanówek.     

Program na lata 2019-2021 wprowadza nowe inicjatywy jak i kontynuuje działania podjęte 

w ramach realizowanego w latach 2016-2018 Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Milanówek. 

 

3. Sytuacja społeczno-demograficzna i analiza działań realizowanych 

w ramach Programu wspierania rodziny w Gminie Milanówek w latach 

2016 – 2017 

 

Sytuacja społeczno – demograficzna Miasta Milanówka 

 

Milanówek to gmina miejska w powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim. 

Położony jest na równinie łowicko-błońskiej, w odległości 30 km od Warszawy. Milanówek 

z sąsiadującymi gminami: Brwinowem i Podkową Leśną tworzy Podwarszawskie Trójmiasto 

Ogrodów. Jest to wspólna inicjatywa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 

stowarzyszonych gmin.                

Powierzchnia Milanówka wynosi 13,52 km². Na dzień 31.12.2017r. zamieszkiwało 16 353 

mieszkańców, z czego 7 659 mężczyzn i 8 694 kobiet (dane z GUS na dzień 31.12.2014r.). 

Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2014 r. wynosił 1 217 osób na 1 km². Szczegółową liczbę 

mieszkańców Milanówka z podziałem na płeć przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 1. Liczba osób zamieszkałych na terenie Milanówka z podziałem na płeć w latach 

2016-2017. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych. 

 

Analizując powyższy wykres możemy zauważyć niewielkie wahania w liczbie mieszkańców 

Milanówka w latach 2016-2017. Strukturę wiekową mieszkańców Milanówka przedstawia 

wykres 2. 

 

Wykres 2. Udział mieszkańców wg. ekonomicznych grup wiekowych w % mieszkańców 

Milanówka ogółem w latach 2016-2017. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych. 
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W latach 2016-2017 miał miejsce wzrost liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

oraz poprodukcyjnym. W analizowanych latach nastąpił spadek liczby mieszkańców w wieku 

produkcyjnym, którzy stanowią najliczniejszą grupę wiekową.  Biorąc pod uwagę powyższe 

dane i próbując dokonać prognozy ludności Milanówka na najbliższe lata, należy zwrócić 

uwagę na następujące kwestie.  Pierwsza z nich dotyczy systematycznego wzrostu udziału 

osób starszych w ogólnej populacji. Z perspektywy systemu zabezpieczenia społecznego jest 

to o tyle ważne, że wymaga dostosowania do potrzeb tej grupy odpowiedniej sfery usług 

społecznych. Wzrost udziału osób starszych w ogóle populacji może przyczynić się do 

zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych oraz długotrwale chorych. Wymaga to 

zabezpieczenia takich potrzeb jak opieka zdrowotna, opieka zarówno w miejscu zamieszkania 

jak i w placówkach całodobowego wsparcia, ale również umożliwienie bycia aktywnym                    

i wartościowym członkiem społeczności poprzez aktywizację osób starszych. Kolejna kwestia 

to niekorzystna proporcja liczby osób w wieku przedprodukcyjnym do liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. Większa liczba osób w wieku poprodukcyjnym świadczy o starzeniu się 

lokalnej społeczności.   

 

 

Analiza działań realizowanych w ramach Programu w latach 2016-2017 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku jest jednostką samorządu terytorialnego będącą 

instytucją pomocy społecznej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2.1 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. pomoc społeczna jest „instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem 

pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę 

możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia”. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w 2017r. objął wsparciem 474 rodziny, w których łącznie było 856 osób. Wśród osób 

korzystających z pomocy 87 osób to osoby, które zgłosiły się w 2017r. do Ośrodka po raz 

pierwszy lub nie korzystały z pomocy w okresie dwóch ostatnich lat1. Struktura powodów 

przyznania pomocy klientom OPS pozwala na wskazanie głównych problemów społecznych 

występujących na terenie Milanówka. Poniższa tabela przestawia powody przyznania pomocy 

społecznej na terenie Milanówka w latach 2016-2017. 

                                                           
1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017 rok. 
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Tabela 1. Powody przyznania pomocy społecznej przez OPS w Milanówku w latach 2016-

2017. 

 

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

Rok 2016 Rok 2017 

liczba rodzin 

ogółem 

liczba osób 

w rodzinach 

liczba rodzin 

ogółem 

liczba osób w 

rodzinach 

UBÓSTWO 243 444 222 397 

BEZDOMNOŚĆ 13 13 10 10 

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 

- W TYM WIELODZIETNOŚĆ 

44 

23 

196 

124 

34 

24 

169 

131 

BEZROBOCIE 143 307 121 249 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 220 359 205 342 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 
114 177 135 210 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

76 258 63 210 

PRZEMOC W RODZINIE 6 16 5 12 

ALKOHOLIZM 54 71 53 70 

NARKOMANIA 6 9 8 11 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 

ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 

KARNEGO 

11 13 2 10 

ZDARZENIE LOSOWE 15 38 12 27 

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

 

Analizując powyższe dane możemy zauważyć, że ubóstwo i niepełnosprawność są 

najczęstszymi przyczynami udzielania pomocy, oraz że z roku na rok rośnie liczba rodzin, 

którym udzielana jest pomoc z tego tytułu. Kolejnymi przyczynami udzielenia pomocy było 

bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba. Tu liczba rodzin otrzymujących pomoc z roku 

na rok maleje. Pewnej zmianie uległa również struktura rodzin korzystających z pomocy, 

choć w dalszym ciągu największą grupę osób wymagających wsparcia, stanowią osoby 

prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe (293 osoby). Strukturę rodzin obrazuje 

poniższy wykres.  
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Wykres  3. Struktura rodzin objętych pomocą w latach 2016 – 2017. 

 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017 rok. 

 

Znaczącą grupę beneficjentów pomocy stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi. Liczba rodzin korzystających z pomocy z tego tytułu systematycznie rośnie 

- w 2016 r. pomoc otrzymywało 76 rodzin, w tym 258 osób, w 2017r. 63 rodzin i 210 osób. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, niezaradność w opiece i wychowaniu dzieci, 

przemoc w rodzinie, alkoholizm, brak umiejętności społecznych, niedojrzałość emocjonalna 

rodziców, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego to tylko niektóre przyczyny 

tworzące problem bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Rodzina 

dysfunkcyjna nie jest w stanie spełnić swoich podstawowych zadań: nie realizuje właściwie 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, nie zaspokaja potrzeb materialnych i duchowych oraz 

nie przekazuje właściwych społecznie wzorców postępowania. To wszystko rzutuje na dalsze 

życie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które w dorosłym życiu mogą powielać niewłaściwe 

wzorce zachowań. W pracy z dziećmi ważne jest udzielanie pomocy nie tylko dzieciom, ale 

całym rodzinom, które potrzebują wszechstronnej diagnozy i pomocy. Pomoc, aby była 
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skuteczna powinna być wczesna i mieć charakter profilaktyczno-ochronny i aktywizujący 

jednostkę lub rodzinę do poszukiwania samodzielnych rozwiązań. Problemy opiekuńczo -

wychowawcze bardzo często są przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych lub resocjalizacyjnych.  

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                         

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka                     

w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016r. ponosił koszty pobytu 4 dzieci przebywających 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 48.446,28 zł oraz koszty pobytu 7 dzieci     

w rodzinach zastępczych w wys. 17.832,07 zł, natomiast w roku 2017 w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych przebywało 5 dzieci a koszt ich pobytu wyniósł 64.481,48 zł, 

natomiast w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci za których pobyt gmina poniosła 

koszt 28.848,75 zł. W ramach podejmowanych  inicjatyw mających na celu wsparcie i pomoc 

rodzinom przeżywającym trudności m. in. w lipcu 2015r. w ramach struktur Ośrodka Pomocy 

Społecznej  wyodrębniono Sekcję Wspierania Rodziny, w skład której wchodzą asystenci 

rodzin, psycholog bezpośrednio wspierający rodziny przeżywające trudności oraz pracownik 

socjalny. Następnie w 2018 r. w związku z wdrożeniem zmian organizacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Milanówku polegających na rozdzieleniu pracy socjalnej od świadczeń 

przyznawanych decyzją administracyjną sekcja znalazła się w Zespole ds. Pracy Socjalnej 

pod nazwą Sekcja ds. Rodziny. Skład Sekcji oraz powierzone zadania nie zostały zmienione.  

 

Asystent rodziny zatrudniony w Sekcji ds. Rodziny pełni kluczową rolę w realizacji 

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

nakłada na gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu 

gmina zleciła realizację tego zadania, oraz że wyznaczonym podmiotem może być ośrodek 

pomocy społecznej. W Ośrodku w latach 2016 - 2017 pracowało 2 asystentów rodziny, do 

których zadań należało m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z 

członkami rodziny i w konsultacjiz pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w 

poprawie ich sytuacji życiowej, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w 

sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. W 2016 r. objęto wsparciem asystentów 

30 rodzin, w  których  wychowywało się  62 dzieci. W  roku  2017 wsparciem asystenta były 

objęte 32 rodziny, w których wychowywało się 45 dzieci.  Istotne znaczenie w 

funkcjonowaniu ośrodka pomocy społecznej jest  możliwość  bezpośredniego spotkania z 

asystentem rodziny zarówno w godzinach pracy ośrodka jak i po jego zamknięciu. Spotkania  

z asystentem rodziny uzależnione są od potrzeb i możliwości rodziny. Asystent rodziny oraz 
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członkowie rodziny ustalają cele, które rodzina chciałaby osiągnąć oraz wspólnie opracowują 

plan pracy, który określa działania angażujące osoby z rodziny, ale również wskazują obszary 

działań asystenta i pracownika socjalnego.  Nadrzędnym celem  współpracy jest całkowite 

usamodzielnieniei autonomia rodziny. Współpraca z asystentem ma charakter okresowy, 

może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Do zadań asystenta rodziny należy w 

szczególności: 

− opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

− opracowywanie , we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

− udzielanie pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

− udzielaniu rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

− udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

− udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi; 

− wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

− motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

− udzielaniu pomocy w poszukiwaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

− motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych; 

− udzielanie wsparcia dzieciom , w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; 

− podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

− prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

− realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860); 

− monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną 

Zadania te realizowane są poprzez: 

− indywidualne spotkania z rodziną  przeżywającą  trudności zwłaszcza opiekuńczo-

wychowawcze; 

− koordynację poradnictwa w zakresie ustawy „Za życiem”; 

− udzielanie informacji o zakresie możliwego wsparcia; 

− współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się 

w  działaniach na rzecz dziecka i rodziny (np.: placówki oświatowe, MOS-y, MOW-y, 

PCPR-y, WPCPR-y, Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne, fundacje, sądy, policja 

i inne) 
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− współpracę z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą działająca na 

podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

− innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna (np.: 

ośrodki zdrowia, szpitale i inne).  

− organizacja „Warsztatów dla rodziców i wychowawców”, w 2014 r. warsztaty 

ukończyło 11 osób, w 2015, 5 osób,  

− osoby potrzebujące pomocy i konsultacji psychologicznej mogą skorzystać 

z bezpłatnych konsultacji w Ośrodku w czasie dyżuru psychologa.  

W związku z wejściem w 2017r. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”, oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie 

kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” asystent rodziny stał się odpowiedzialny za 

koordynację poradnictwa dla kobiet posiadających dokument  potwierdzający ciążę, ich 

rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim nieodwracalnym 

upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz do rodzin dzieci posiadających opinię 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Mając na 

uwadze w/w Sekcja wspierania rodziny przygotowała i przeprowadziła w miesiącach 

kwiecień – grudzień 2017r., wewnętrzny projekt socjalny „Ustawa „Za życiem” – diagnoza 

potrzeb oraz edukacja wewnątrzorganizacyjna dla pracowników realizujących zadania 

ustawowe”. Diagnoza obejmowała  rodziny zamieszkałe na terenie Milanówka z dziećmi 

niepełnosprawnymi, natomiast edukacja – pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Założone w projekcie cele główne obejmowały: 

• opracowanie diagnozy umożliwiającej stworzenie długoterminowego planu pomocy 

rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi; 

• realizacja celu jako  podstawa oferty usług w związku z realizacją ustawy; 

• zwiększenie kompetencji osób biorących czynny udział  w realizacji ustawy; 

• opracowanie mające na celu określenie zasięgu społecznego niepełnosprawności 

wśród dzieci oraz wymaganego wsparcia. 

Działania to: 

• szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne; 

• prowadzenie kampanii informacyjnej  na rzecz ustawy „Za życiem”; 

• opracowanie mające na celu określenie zasięgu społecznego niepełnosprawności 

wśród dzieci oraz wymaganego zakresu wsparcia; 

• opracowanie katalogu o zakresie  możliwego wsparcia.  

 

Również ważnym pracownikiem Sekcji jest psycholog, którego głównym zadaniem jest 

udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinom wymagającym pomocy i ustabilizowanie 

psychiczne członków rodzin na tyle, aby mogli efektywnie korzystać ze wsparcia asystenta 

rodziny czy pracownika socjalnego. Cele szczegółowe i metody pracy psychologa polegają 

m.in. na  prowadzeniu: 
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• W rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi: spotkania 

indywidualne z rodzicami, praca z dziećmi, grupowe zajęcia psychoedukacyjne 

i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. 

• Dla rodzin będących w kryzysie (choroba, śmierć, rozwód itp.) wskazane doraźne 

wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych rozmów wspierających. 

• W rodzinach z problemami uzależnień i przemocy będzie prowadzona dłuższa pomoc 

psychologiczna z elementami terapii indywidualnej. 

• Dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością lub zaburzeniami psychicznymi 

oferowane będzie wsparcie w celu poradzenia sobie z dysfunkcjami w życiu codziennym. 

• W rodzinach i związkach przeżywających kryzysy małżeńskie i problemy relacyjne 

będzie prowadzone poradnictwo rodzinne i indywidualne wsparcie psychologiczne 

z elementami terapii rodzinnej 

Działania psychologa są poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem i diagnozą, 

opracowywaną wspólnie z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi i wyznaczającą 

kierunki pracy z daną rodziną. Ważną częścią pracy psychologa jest uczestniczenie w pracach 

grup roboczych, zespołu pracy socjalnej, zespołów interdyscyplinarnych (ds. przeciwdziałania 

przemocy) czy współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi w pomoc rodzinie.  

 

W Sekcji ds. Rodziny jest zatrudniony także pracownik socjalny, do zadań którego w 

zakresie wspierania rodziny należy:  

• prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną, środowiskiem oraz 

dokumentowanie wykonywanej pracy zgodnie z ustalonymi zasadami,  

• specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych,  

• przygotowanie i realizacja dedykowanych dziecku i rodzinie projektów socjalnych 

oraz organizowanie i prowadzenie dla osób/rodzin warsztatów, spotkań, grup 

wsparcia, grup samopomocowych,  

• udział w opracowaniu i realizacji gminnego programu wsparcia rodziny,  

• współpraca z placówkami oświaty, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna, powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

sądami, policją, prokuraturą, służbą zdrowia, zespołem interdyscyplinarnym, miejską 

komisją rozwiazywania problemów alkoholowych oraz organizacjami pozarządowymi 

w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, 

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 

problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,  

• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez 

właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz 

wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,  
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• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania 

i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, 

w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,  

• współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie 

w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 

w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie 

społeczności lokalnej), 

• organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym z wykorzystaniem projektów 

socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,  

• realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 

kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, realizację usługi asystenta rodziny,  

• realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz obsługa Zespołu 

Interdyscyplinarnego,  

• organizacja świadczenia usług poradnictwa prawnego i psychologicznego. 

 

Istotną ofertę wsparcia rodzin realizuje Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich 

Rodzin. Jest to komórka organizacyjna Osrodka Pomocy Społecznej, która  obejmuje swoimi 

oddziaływaniami dzieci i młodzież, w wieku od 6 do 15 lat. Oferta placówki skierowana jest 

do rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. 

Obecnie funkcjonuje w dwóch punktach miasta - przy ul. Szkolnej 12, działająca w godzinach 

10.00-18.00 oraz przy ul. Na Skraju 2 czynna w godzinach 14.00-18.00, łącznie dysponując 

40 miejscami. Celem tej placówki jest realizacja zadań własnych Miasta Milanówka 

wymienionych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej takich jak:  

opieka i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizacja czasu wolnego. Działania 

podejmowane w placówce są odzwierciedleniem przeprowadzonej diagnozy problemów 

wynikających z potrzeb środowiska. W celu podjęcia właściwych oddziaływań w placówce 

oraz ich adekwatności w stosunku do potrzeb dziecka i rodziny objętej wsparciem, zespół 

wychowawców współpracuje z pedagogami szkolnymi, psychologami, pracownikami 

socjalnymi, asystentami rodziny, pracownikami Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego. 

Głównymi problemami, z którymi borykają się dzieci i rodziny korzystające z oferty placówki 

są: niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców, niski poziom zainteresowania 

dzieckiem, trudne sytuacje życiowe – samotne rodzicielstwo, separacja, rozwód, trudna 

sytuacja materialna, niezaradność życiowa rodziców, stosowanie agresji i przemocy w grupie 

rówieśniczej,  brak wiary we własne możliwości uczniów i brak motywacji do nauki, 

trudności w nauce, zaburzenia zachowania oraz deficyty rozwojowe dzieci. 

Na podstawie informacji uzyskanych w środowisku oraz własnych spostrzeżeń i obserwacji 

wychowawcy zatrudnieni w placówce dokonują oceny sytuacji dziecka na podstawie Karty 

Pobytu Dziecka w następujących obszarach rozwoju i funkcjonowania: 

• stosunek rodziny do dziecka, 
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• relacje dziecka z rodzicami, 

• funkcjonowanie emocjonalne dziecka, 

• funkcjonowanie społeczne dziecka, 

• nauka szkolna i motywacja, 

• frekwencja w szkole, 

• samodzielność, samoobsługa, 

• stan zdrowia dziecka, 

• skłonność do zachowań ryzykownych. 

Do realizacji zaplanowanych działań pozwalających na minimalizację zidentyfikowanych 

problemów niezbędna jest praca zarówno z dzieckiem jak i z jego rodziną. 

Placówka realizuje zadania poprzez: 

• wspieranie rodziny w procesie wychowawczym,  

• udzielanie pomocy dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych, 

• pracę wychowawczą i socjalną,  

• kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem,  

• wspieranie dzieci w procesie edukacyjnym, 

• stałą współpracę ze szkołami, rejonowymi pracownikami socjalnymi, kuratorami 

rodzinnymi, asystentami rodziny oraz innymi instytucjami zajmującymi się 

problematyką dziecka i rodziny, oddziaływaniami z zakresu profilaktyki na 

poziomie uniwersalnym jak i selektywnym. 

• integrowanie rodziny poprzez aktywizowanie dzieci i dorosłych do udziału w 

wydarzeniach społeczno-kulturalnych organizowanych przez Miasto Milanówek 

oraz włączanie rodziców i opiekunów do udziału w projektach realizowanych w 

placówce, 

• organizowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii i wakacji w formie zajęć 

stacjonarnych oraz wyjazdowych, 

• rozwijanie zainteresowań i ukazywanie pozytywnych form spędzania czasu 

wolnego, 

Model pomocy oferowany przez placówkę skupia się nie tylko na deficytach i problemach 

dzieci i rodziców, ale także na rozwijaniu ich zasobów. Poprzez wzmacnianie mocnych stron 

naszych podopiecznych przygotowujemy pole do pracy nad ich trudnościami i zaburzeniami.  

Metody pracy wychowawców polegają na: 

• pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem Dialogu Motywacyjnego 

oraz Analizy Trudności i Nierozwiązanych Problemów dr Greena, 

• pracy z grupą w ramach zajęć takich jak: Trening Umiejętności Społecznych, Trening 

Zastępowania Agresji,  

• animacji społeczności lokalnej z wykorzystaniem zajęć warsztatowych, pokazów i 

prezentacji.  

Wychowawcy w pracy podejmują działania skoncentrowane na zaspokajaniu bieżących 

potrzeb dziecka i rodziny, realizowane metoda indywidualną i grupowa z zastosowaniem  

projektu socjalnego. 
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Oferta działań wspierających kierowanych do rodzin obejmuje: 

 

Kartę Dużej Rodziny (KDR) - Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2017r. poz 1832 ze zm.) mieszkańcy Milanówka mogą również 

korzystać z Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych 

uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin 

wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. W roku 2016 wydano 294 karty, 

natomiast w roku 2017 wydano 244 karty. 

 

Milanowską Kartę Rodziny 3+ - Jako narzędzie programu osłonowego dla rodzin 

wielodzietnych została wprowadzona Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 337/XXIX/13 

Rady Miasta Milanówka z dnia 03 września 2013r. wraz z Uchwałami zmieniającymi: 

Nr 132/VVIII/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr 146/XIX/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. oraz 

Nr 339/XXXVIII/17 z dnia 27 września 2017 r. Zgodnie z przywołanymi Uchwałami z 

programu mogą korzystać rodziny wielodzietne w tym również rodziny zastępcze, 

wychowujące minimum troje dzieci,  które nie maja ukończonych 18 lat lub 25 lat -jeśli 

kontynuują naukę. Program przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych w następujących 

formach. W realizacji działań w ramach programu bierze udział 28 podmiotów 

gospodarczych i instytucji proponujących różnego rodzaju ulgi na usługi czy zakupy między 

innymi: 

1) Milanowskie Centrum Kultury oferujące bezpłatny dostęp do zajęć i warsztatów; 

Przedszkole Nr 1 w Milanówku oferujące 50% zniżki od obowiązujących opłat za 

pobyt;  

Europejskie Przedszkole Niepubliczne KASPEREK oferujące 50% zniżki 

od obowiązujących opłat za pobyt; 

2) Komunikacja Miejsca w Milanówku oferująca bezpłatne przejazdy;  

3) zniżki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50%: 

Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim oferujące 50% zniżki 

od obowiązujących cen biletów do kina;  

4) Pływalnia „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim oferująca 50% zniżką 

od obowiązujących cen biletów. 

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku wydał 837 Milanowskich Kart 

Rodziny 3+ dla 161 rodzin. Natomiast w roku 2017r. wydano 857 kart dla 167 rodzin. 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - Na podstawie ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z  2018r. poz. 1457 ze zm.) Ośrodek  

realizował postępowania  administracyjne dotyczące przyznania  pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Milanówek, 

a następnie wypłacał te świadczenia. 
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W 2016r. z pomocy w formie stypendium socjalnego skorzystało 75 uczniów na łączna kwotę 

53. 397,00zł. Wydano 86 decyzji przyznających stypendia szkolne w formie świadczenia 

pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym oraz w formie zasiłku szkolnego.  

W 2017r.z pomocy w formie stypendium socjalnego skorzystało 98 uczniów na łączna kwotę 

47 606,00zł. Wydano 57 decyzji przyznających stypendia szkolne w formie świadczenia 

pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym oraz w formie zasiłku szkolnego. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jednym z problemów, jakie może dotykać rodzinę 

dysfunkcyjną jest przemoc w rodzinie. W Milanówku od września 2011 roku działa Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego celem jest 

podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona osób 

doznających przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy 

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do sposób stosujących przemoc w rodzinie. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji 

i podmiotów: Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Milanówku, Policji, Straży Miejskiej, Oświaty, Ochrony zdrowia, Sądu 

oraz Organizacji pozarządowych.  

W roku 2016 roku wszczęto 5 Niebieskich Kart, gdzie 4 założone zostały przez Komisariat 

Policji, 1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Jednak z okresu ubiegłego 

kontynuowano w 2016 roku 19 procedur „Niebieskie Karty”. Objęto wsparciem w ramach 

wszczętych procedur 5 rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Milanówka. Procedurę 

Niebieskie Karty realizowano podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych. Problemem przewodnim w założonych Niebieskich Kartach był problem 

alkoholowy. W okresie od stycznia 2016 roku do grudnia 2016 roku powołano 5 grup 

roboczych. Grupy robocze były prowadzone w zależności od zgłaszanych potrzeb i wynikały 

z problemów w indywidualnych przypadkach. Członkowie grup roboczych byli: pracownicy 

socjalni, dzielnicowi, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Milanówku, pedagodzy, kuratorzy zawodowi oraz psycholog. Udział w/w 

osób był bardzo ważny. Na spotkania grup roboczych zapraszane były osoby podejrzane 

o doznawanie przemocy w rodzinie, oraz wzywane osoby podejrzane o stosowanie przemocy 

w rodzinie. Podczas tych spotkań podejmowane były działania na rzecz rodzin wobec, 

których prowadzona była procedura Niebieskie Karty. Zakończono w 2016 roku 15 procedur  

Niebieskie Kart z czego 9 na skutek zrealizowania indywidualnego planu pomocy, 6 na 

skutek braku zasadności podejmowania dalszych działań. Wspólna wymiana doświadczeń 

i spostrzeżeń pozwalała podjąć szersze działania pomocowe. Bezpośredni sposób 

przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie usprawniały 

pracę i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego celu. 

W roku 2017 założono 17 „Niebieskich Kart” wszczynających procedurę, przy czym 13 

zostało założonych przez funkcjonariuszy Policji, 3 przez pracowników socjalnych Ośrodka 
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Pomocy Społecznej w Milanówku oraz 1 przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w  Brwinowie. Liczba kontynuowanych procedur „Niebieska 

Karta” (rozpoczętych w roku 2016) wyniosła 9. Częstym problemem w rodzinach, w których 

została założona „Niebieska Karta” był problem uzależnienia od alkoholu oraz 

współuzależnienie. W okresie od stycznia roku do grudnia 2017 roku powołano 13 grup 

roboczych, które odbyły w sumie 60 spotkań. Członkami grup roboczych byli: pracownicy 

socjalni, dzielnicowi, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Milanówku, pedagodzy, kuratorzy zawodowi, asystent rodziny oraz 

psycholog. Udział wszystkich w/w osób był bardzo istotny w ustaleniu planu pomocy 

rodzinie w powstrzymaniu zjawiska przemocy. Na spotkania grup roboczych zapraszane były 

osoby doznające przemocy w rodzinie oraz wzywane osoby podejrzane o stosowanie 

przemocy. Członkowie grup roboczych opracowywali indywidualny plan pomocy rodzinie, 

monitorowali sytuację, w których dochodzi do przemocy oraz dokumentowali działania 

podjęte wobec rodzin, w których wszczęto procedurą „Niebieska Karta”. W omawianym 

okresie sprawozdawczym zakończono 19 procedur „Niebieska Karta” z czego 12 na skutek 

zrealizowania indywidualnego planu pomocy oraz 7 na skutek braku zasadności 

podejmowania dalszych działań.  

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punkt 

Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy. W celu zwiększenia dostępności do 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

oraz w celu zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od 

alkoholu i narkotyków pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególność ochrony przed 

przemocą w rodzinie prowadzono poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Informacyjno - 

Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz w Punkcie Informacyjno - 

Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy.  W formie spotkań grupowych w 2016r. odbywały się 

spotkania grupowe w ramach: grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, grupy wsparcia 

dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych oraz grupy wsparcia dla kobiet 

doświadczających przemocy domowej. W formie indywidualnej w 2016r. odbywały się: 

• Konsultacje udzielane przez terapeutów do spraw uzależnień. W okresie od lipca do 

grudnia zrealizowano 167 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 141 

porad. 

• Porady prawne i mediacje rodzinne. Mediacje rodzinne to jedna z form pomocy, które 

skuteczniej niż porady, czy konsultacje zmieniały sytuację rodzin. W okresie od lipca 

do grudnia zrealizowano łącznie 99 godzin dyżurów, udzielono łącznie 93 porady. 

• Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych współuzależnionych, doznających 

przemocy lub będących sprawcami przemocy. W okresie od lipca do grudnia 

zrealizowano łącznie 229 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 289 

porad. 

• Konsultacje świadczone przez psychologów dziecięcych skierowane dla dzieci, 

młodzieży i ich rodziców, opiekunów.  
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W 2016r. średnia liczba godzin, w których był czynny punkt informacyjno – konsultacyjny 

w miesiącu wynosiła 232 godziny. W okresie od lipca do grudnia zrealizowano łącznie 284 

godziny dyżurów podczas których udzielono łącznie 203 porady. 

Natomiast w 2017 r. dyżury w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym pełnili specjaliści: 

dwóch psychologów dla dorosłych, specjalista pomocy ofiarom przemocy, dwóch 

psychologów dla dzieci, młodzieży i rodziców, dwóch certyfikowanych specjalistów 

psychoterapii uzależnień, prawnik oraz radca prawny. W 2017 roku specjaliści w sumie 

odbyli 1509 godzin dyżurów, co średnio w miesiącu daje 126 godzin. Warto podkreślić, iż 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny był dostępny dla mieszkańców Milanówka, od 

poniedziałku do soboty. Od 8.00 do 16.00 można było uzyskać pomocy od osoby świadczącej 

tzw. pierwszy kontakt, zaś w godzinach popołudniowych i wieczornych od specjalistów 

pracujących w Punkcie. Dodatkowo osoby w sytuacji kryzysowej mogły zawsze skorzystać 

z kontaktu telefonicznego na numer komórkowy, który był odbierany zarówno popołudniami, 

jak i w weekendy przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej zajmującego się 

profilaktyką i uzależnieniami. W ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego specjaliści 

prowadzili następujące działania grupowego wsparcia: grupa wsparcia dla osób 

współuzależnionych, grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych oraz grupa 

wsparcia dla osób doświadczających przemocy. W formie indywidualnej w Punkcie 

Informacyjno – Konsultacyjnym odbywały się: 

• Konsultacje udzielane przez specjalistów psychoterapii uzależnień. W 2017 roku 

zrealizowano 160 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 223 porad.  

• Porady prawne i mediacje rodzinne. 

• Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych współuzależnionych, będących 

w kryzysie,  doznających przemocy lub będących sprawcami przemocy. Zrealizowano 

łącznie 518 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 484 porad. 

• Zrealizowano łącznie 222 godzin dyżurów, udzielono 271 porad prawnych 

i przeprowadzono 18 mediacji. Mediacje rodzinne to jedna z form pomocy, które 

skuteczniej niż porady, czy konsultacje poprawiają sytuację osób w konflikcie.  

• Konsultacje świadczone przez psychologów dziecięcych skierowane dla dzieci, 

młodzieży i ich rodziców, opiekunów.  

W roku 2017 zrealizowano łącznie 609 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 

541 porad. 

 

Zaangażowanie środków finansowych (własnych i zleconych) w realizację zadań 

prowadzonych w zakresie wspierania rodziny w latach 2016-2017 

 

 Do wydatków ponoszonych przez Ośrodek na realizację zadań służących wspieraniu rodziny 

należą w części wszystkie wydatki ponoszone w ramach budżetu na realizację działań z 

zakresu pomocy społecznej oraz wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych, 

wychowawczych i alimentacyjnych . Poniższa tabela przedstawia tylko niektóre główne 

wydatki dedykowane realizacji zadań wspierających rodzinę. 
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Tabela 2. Struktura głównych  wydatków Gminy Milanówek na działania związane z 

udzielaniem wsparcia rodzinom w latach 2016-2017 

 

Rodzaje świadczeń Liczba świadczeń 
Poniesione wydatki  

(w złotych) 

2016 2017 2016 2017 

Wsparcie rodziny 33 247 28 242 2 198 865,00 2 311 212,00 

Posiłki w szkole 17 666 13 094       94 354,00      74 669,00 

Karta Dużej Rodziny      294      244            767,82           643,60 

Milanowska Karta Rodziny 3+      837      857       46 706,60      67 861,90 

Pomoc dla uczniów stypendia      387     337       11 213,37      13 601,89 

Świadczenia rodzinne i 

pielęgnacyjne 
11 911 13 290 2 653 647,00 2 766 381,00 

Świadczenia wychowawcze 13 540 18 267 6 768 975,90 9 130 89, 27 

Fundusz Alimentacyjny   1 192   1 194     516 180,00 517 200,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedstawiona powyżej struktura wydatków jasno wskazuje, że środki poniesione na 

realizację zadań służących wspieraniu rodzin generalnie wzrosły, co jest wynikiem wzrostu 

liczby osób korzystających, jak również wzrost ceny świadczeń. Nieznacznemu zmniejszeniu 

na przestrzeni lat 2016-2017 uległy jedynie  wydatki  poniesione na zakup posiłków w szkole 

dla dzieci, co wynikać może z faktu, iż uzyskiwane przez  rodziny świadczenia 500+ mogą 

być przeznaczane na indywidualny zakup przez rodziny posiłków dla dzieci w szkole. 

4. Analiza SWOT 

Rozpoznanie i ocena zagrożeń oraz szans wynikających z otoczenia, jak również z potencjału 

wewnętrznego, stanowi zbiór informacji, na podstawie, których możliwe jest wytyczanie 

celów strategicznych i działań w przygotowywanych programach lokalnych także na rzecz 

dziecka i rodziny. Analiza SWOT jest najbardziej popularnym sposobem analizy 

strategicznej. Poniższa tabela przedstawia przeprowadzona analizę mocnych i słabych stron 

oraz szans i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na realizację działań wspierających na rzecz  

rodziny na terenie Gminy Milanówek.  

 

Tabela nr 3. Analiza SWOT w zakresie potrzeb i możliwości dla organizacji wsparcia dla 

rodzin na terenie Gminy Milanówek. 

 

WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY MILANÓWEK 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

▪ prowadzenie działań zapobiegających 

dysfunkcjom rodzin  

▪ wysoka liczba rodzin korzystających                        

z pomocy z tytuły bezradności w sprawach 
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▪ dobrze wykształcona kadra  instytucji 

działających na rzecz dzieci i rodziny 

▪ gotowość do współpracy pomiędzy 

instytucjami zajmującymi się problematyką 

dzieci i młodzieży 

▪ gotowość do współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, 

dzieci i młodzieży  

▪ bogata oferta dla dzieci w dostępie do 

różnorodnych form spędzania czasu wolnego 

▪ działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

▪ funkcjonowanie Środowiskowego Klubu 

Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin i jego filii 

oraz świetlic szkolnych 

▪ bezpłatne poradnictwo specjalistyczne 

(psycholog, psycholog dziecięcy, prawnik, 

mediator, terapeuci uzależnień) 

▪ dostępność indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego w godzinach od 8:00 do 

21:00 

▪ funkcjonowanie Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego dla ofiar przemocy                         

w rodzinie i ich rodzin 

opiekuńczo-wychowawczych 

▪ niewystarczający zakres poradnictwa 

specjalistycznego dla  rodzin  

▪ ograniczona infrastruktura dla organizacji 

poradnictwa i prowadzenia pracy socjalnej 

(brak pokoi rozmów indywidualnych) 

▪ dziedziczenie nieprawidłowych postaw 

rodzicielskich i społecznych 

▪ niskie zaangażowanie rodziców/opiekunów 

dzieci uczęszczających na zajęcia w klubie 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

▪ możliwość korzystania z oferty spędzania 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

▪ wsparcie asystentów rodziny  

▪ możliwość uzyskania wsparcia od 

wolontariuszy 

▪ wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców 

Milanówka 

▪ skoordynowane działania instytucji                            

i organizacji wspierających rodziny, dzieci                 

i młodzież 

▪ możliwość pozyskania środków zewnętrznych 

(krajowych i unijnych) 

▪ wprowadzenie programu świadczeń 500+ 

▪ wprowadzenie Karty Dużej Rodziny 

▪ poprawa sytuacji finansowej rodzin objętych 

wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej 

▪ wdrożenie zmiany organizacyjnej w Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

▪ zbyt mała oferta spędzania wolnego czasu dla 

młodzieży 

▪ niski poziom świadomości problemu i 

umiejętności szukania pomocy przez rodziny 

dysfunkcyjne     

▪ występowanie zagrożeń dla prawidłowego 

funkcjonowania rodziny: uzależnień, rozpadu 

więzi rodzinnych, bezrobocia, przemocy              

w rodzinie 

▪ coraz bardziej skomplikowane problemy rodzin 

▪ rosnąca skala zjawisk niepożądanych  

▪ niskie zaangażowanie osób w działania 

wolontarystyczne 

 

Źródło: opracowanie własne                                                
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5. Zasoby instytucjonalne  

Na terenie Milanówka istnieje wiele instytucji i organizacji, które realizują zadania                     

z zakresu pomocy dzieciom i rodzinie oraz pełnią funkcje wspierające. W realizacji zadań na 

rzecz rodziny i dzieci  będą współpracować następujące podmioty: 

• Burmistrz Miasta Milanówka, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, 

• Komisariat Policji w Milanówku,, 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Placówki oświatowe, w tym: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne, 

• Placówki ochrony zdrowia,, 

• Milanowskie Centrum Kultury, 

• Miejska Biblioteka Publiczna, 

• Straż Miejska,, 

• Kuratorzy Sądowi, 

• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar przemocy w rodzinie, 

• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, 

• Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin , 

• Organizacje pozarządowe. 

 

6. Cele Programu       

 

CEL GŁÓWNY 

POPRAWA FUNKCJONOWANIA INTERDYSCYPLINARNEGO SYSTEMU 

WSPARCIA DLA RODZINY W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ WZROSTU ŚWIADOMOŚCI 

W PRAWIDŁOWYM WYPEŁNIANIU RÓL WYCHOWAWCZYCH PRZEZ RODZICÓW 

I OPIEKUNÓW 

2. PODJĘCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZACIEŚNIANIA WIĘZI RODZINNYCH 

3. ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB BYTOWYCH DZIECKA I RODZINY 

4. WSPARCIE RODZIN WIELODZIETNYCH 
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5. OGRANICZENIE SKUTKÓW ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

6. ZMINIMALIZOWANIE POWSTAWANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH W RODZINACH ORAZ 

ROZWIĄZYWANIE  ZDIAGNOZOWANYCH PROBLEMÓW 

 

7. Harmonogram realizacji zadań 

Harmonogram realizacji zadań Programu Wspierania Rodziny w Gminie Milanówek na lata 

2019-2021 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Harmonogram realizacji działań na lata 2019-2021. 

 

NAZWA ZADANIA REALIZATORZY WSKAŹNIKI 

Zapewnienie wsparcia 

rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez 

asystenta rodziny, 

wychowawców ŚKW  

OPS, Środowiskowy Klub Wsparcia 

- liczba rodzin objętych 

działaniami asystenta rodziny 

- liczba zatrudnionych 

asystentów rodziny 

- liczba dzieci korzystających z 

oferty ŚKW 

- liczba rodzin objętych 

wsparciem ŚKW 

Ustawiczne doskonalenie 

umiejętności zawodowych 

pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny i rodzin 

wspierających oraz 

pedagogów  

OPS, instytucje szkoleniowe 

- liczba szkoleń 

- liczba kursów 

- liczba warsztatów 

- liczba uczestników 

Rozszerzenie oferty 

specjalistycznego wsparcia 

dla rodzin. 

OPS, PKI  

- liczba udzielonych konsultacji 

- liczba osób, które skorzystały 

z porad 

Stała współpraca z 

podmiotami pracującymi na 

rzecz dziecka i rodziny 

poprzez organizację spotkań, 

konsultacji 

OPS ŚKW 

- liczba spotkań,    konsultacji 

- liczba uczestników 

 

Wsparcie rodzin 

przeżywających trudności 

poprzez tworzenie warunków 

do działania rodzin 

wspierających 

OPS, Burmistrz Miasta, Rada Miasta 

Milanówka 
- liczba rodzin wspierających 

Objęcie dożywianiem 

ubogich rodzin, w tym 

dzieci, na terenie placówek 

oświatowych  

OPS, placówki oświatowe 

 

- liczba osób objęta pomocą w 

formie dożywiania 

- liczba dzieci objętych 

dożywianiem 

- liczba szkól biorących udział 

w dożywianiu dzieci 
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Zapewnienie osobom 

doznającym przemocy w 

rodzinie poradnictwa 

specjalistycznego, oraz 

schronienia 

OPS, Rada Miasta, Policja, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy                        

w rodzinie, organizacje pozarządowe  

- powołanie grup roboczych 

wspierających rodziny dotknięte 

przemocą w rodzinie 

- liczba spraw podejmowanych 

przez zespoły interdyscyplinar. 

- liczba podjętych interwencji 

kryzysowych 

- liczba osób którym udzielono 

pomocy                   z tytułu 

przemocy                  w rodzinie 

- liczba rodzin korzystających z 

bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego 

Zapewnienie pomocy 

materialnej 

i rzeczowej ubogim 

rodzinom 

OPS, organizacje pozarządowe  

- liczba uczniów objętych 

programem stypendialnym 

- liczba osób  i rodzin którym 

udzielono pomocy finansowej 

- liczba osób i rodzin, którym 

udzielono pomocy rzeczowej 

- liczba osób objętych 

aktywnymi formami wsparcia 

Prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego  
OPS 

- liczba dzieci korzystających z 

placówki 

 - ilość oferowanych zajęć 

- ilość miejsc w placówce 

Prowadzenie monitoringu 

sytuacji dzieci z rodzin 

przeżywających trudności w 

pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

lub zagrożonych kryzysem 

OPS, Policja, Zespół 

Interdyscyplinarny 

- liczba monitorowanych  

rodzin 

- liczba wizyt w rodzinach 

przeżywających trudności 

 

Wspieranie i promocja 

inicjatyw lokalnych w 

zakresie wsparcia rodziny i 

dziecka 

Burmistrz Miasta, Rada Miasta 

Milanówka, OPS, Policja, placówki 

oświatowe, organizacje 

pozarządowe, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, placówki ochrony zdrowia, 

Milanowskie Centrum Kultury 

- liczba projektów 

realizowanych w ramach 

inicjatyw lokalnych 

- liczba konsultacji społecznych 

- liczba zorganizowanych 

imprez, aukcji charytatywnych 

na rzecz osób i rodzin ubogich  

Działalność informacyjno-

edukacyjna 

OPS, Rada Miasta Milanówka, 

placówki oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

- liczba kampanii promujących 

prawidłowe wypełnianie ról 

rodzicielskich 

- liczba programów 

wspierających integrację 

rodziny 

-  liczba wdrożonych 

programów edukacyjnych dla 

rodziców  
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Współpraca 

międzyinstytucjonalna na 

rzecz wspierania rodziny 

Burmistrz Miasta, Rada Miasta 

Milanówka, OPS, Policja, placówki 

oświatowe, organizacje 

pozarządowe, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, placówki ochrony zdrowia, 

Milanowskie Centrum Kultury 

- liczba spotkań instytucji 

działających na terenie 

Milanówka w sektorze pomocy 

społecznej 

- liczba zawartych porozumień z 

organizacjami  pozarządowymi 

- liczba wspólnych inicjatyw 

 

8. Adresaci programu 

Adresatami programu są: 

▪ rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, 

▪ rodziny, z których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej, 

▪ rodziny przeżywające kryzys, 

▪ rodziny, w których występuje przemoc domowa, 

▪ rodziny dotknięte uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i innych.  

9. Źródła finansowania 

Środki finansowe na realizację programu będą pochodziły w szczególności z n/w źródeł: 

• Środków własnych, 

• Dotacji z budżetu państwa, 

• Dotacji z programów rządowych, 

• Funduszy unijnych, 

• Środków sponsorów. 

 

10.  Monitoring i ewaluacja programu       

 

Realizacja zadań wynikających z programu Wspierania Rodziny będzie monitorowana przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Monitoring  i ewaluacja będą spełniać  funkcję  

wewnętrznej  kontroli  realizacji  zadań,  ocenę skuteczności poszczególnych działań oraz 

ocenę sposobu realizacji celów i osiągniętych rezultatów. Monitoring programu będzie 

polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań oraz wcześniej ustalonych 

działań w oparciu o diagnozę problemu społecznego od podmiotów zaangażowanych w jego 

realizację. Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę 

ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących.  

Ewaluacja zaś, jako celowe i systematyczne zbieranie informacji, analiza i interpretacja 

informacji o tym, w jakim stopniu zamierzone cele są rzeczywiście realizowane, będzie 

przeprowadzana wraz ze sprawozdaniem rocznym z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Przedmiotem ewaluacji będą przede wszystkim procesy i działania, których 

przebieg można zmienić w celu ich ulepszenia lub przyjęcia innych decyzji o sposobie ich 

prowadzenia. Ewaluacja będzie prowadzona według kryterium adekwatności, trwałości oraz 

użyteczności. Źródłem danych do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji będą zebrane 
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raporty uwzgledniające wskaźniki określone w harmonogramie oraz dane pozyskane poprzez 

bezpośrednią rozmowę, obserwację lub telefoniczny kontakt z członkami rodzin, asystentem 

rodziny, pracownikiem socjalnym, wychowawcami i pedagogami, opiekunami pieczy 

zastępczej oraz  pracownikami instytucji wspierających rodzinę. Sprawozdanie z realizacji 

Programu sporządzone zostanie na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów 

uczestniczących w realizacji poszczególnych zadań. Dane zebrane w ramach monitoringu 

i ewaluacji umożliwią dokonywanie bieżących zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba oraz 

dostarczą informacji na potrzeby planowania programu w kolejnych latach.  

Sprawozdanie z realizacji Programu będzie przygotowywał kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej, co roku w terminie do 31 marca, a następnie będzie przedkładał je  

Radzie Miasta wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka.  

Program ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany w miarę 

pojawiających się potrzeb oraz posiadanych możliwości. W porozumieniu z realizatorami 

poszczególnych zadań OPS będzie ustalał, monitorował i konsultował działania określone 

w Programie. 


