
UCHWAŁA NR XXXIV/276/2021
RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM 

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) 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 2020 r., poz. 821 zpóźn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniozący Rady 
Miejskiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/276/2021 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 16 września 2021 r.

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
W MIEŚCIE MAKÓW MAZOWIECKI 

NA LATA 2021-2023

Miejski Program Wspierania Rodziny w Mieście Maków Mazowiecki na lata 2021-2023, opracowany został 
na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należące do właściwości gminy realizuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

Głównym celem Programu jest wspieranie rodziny. Program określa działania ukierunkowane na wspieranie 
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, jak i działania profilaktyczne oraz 
upowszechniające działania prorodzinne. Należy ponadto do tego katalogu dołączyć zadania gminy związane 
z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. /Dz.U. 2020, poz.1329/.

Miejski Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół planujący działania mające na celu wspieranie 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie 
przywracania zdolności rodzin do prawidłowego funkcjonowania. Powstał on w oparciu o diagnozę 
problemów rodzin z terenu Miasta Maków Mazowiecki, które doświadczają trudności. Na podstawie danych 
statystycznych pochodzących ze źródeł: ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, 
sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, danych z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, danych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, 
danych ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Maków Mazowiecki, danych 
z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim, danych z Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej w Przasnyszu, opracowano poniższą diagnozę:

Tabela 1. Liczba mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki - stan na 31 grudnia danego roku.

Rok 2018 2019 2020

Ogólna liczba mieszkańców 9476 9380 9218

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej w ramach zadań 
własnych i zadań zleconych gminie. Na dzień 31 grudnia 2020 r. swoją działalnością objął 367 rodzin, w tym 
838 osób w rodzinach, co stanowi 9,09 % ogólnej liczby mieszkańców.

Tabela 2. Liczba osób objętych pomocą społeczną

Rok 2018 2018 2020

Liczba rodzin 422 392 367

Liczba osób w rodzinie 1041 930 838

Ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim na dzień 31 grudnia 2020 r. 
zarejestrowanych było 655 mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki /K- 319, M- 336/, w tym: 85 osób 
bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku ZK- 33, M- 52/.
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Tabela 3. Liczba bezrobotnych mieszkańców miasta zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Makowie Mazowieckim

Rok 2018 2019 2020

Ogólna liczba bezrobotnych 636 613 655

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 105 79 85

Bezrobocie jest jednym z głównych czynników ubóstwa rodzin i powodem korzystania z pomocy 
społecznej, na co wskazują dane zebrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim 
w ramach sprawozdań, z których wynika, że dominującymi problemami rodzin są kolejno: ubóstwo, 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa, trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, przemoc w rodzinie.

Bezrobocie niesie za sobą nie tylko niedostatek, ale też negatywne skutki w zakresie funkcjonowania 
rodziny. Często prowadzi do zachowań aspołecznych, nałogów, marginalizacji, obniżenia poziomu życia, braku 
zabezpieczenia potrzeb bytowych. W konsekwencji generuje wystąpienie patologii społecznych oraz 
nieradzenie sobie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W rodzinach często występuje 
alkoholizm, złe warunki socjalno-bytowe, problemy w zakresie opieki nad dziećmi. Nieprawidłowe 
funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem zaniedbywania przez dzieci nauki, nierealizowania obowiązku 
szkolnego, demoralizacji, niskiej samooceny.

Z informacji Sądu Rejonowego w Przasnyszu, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wynika, iż na dzień 
31.12.2020 r. 30 rodzin, w tym 52 dzieci, z terenu Miasta Maków Mazowiecki jest objętych opieką kuratora 
w zakresie opiekuńczo - wychowawczym.

Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Maków 
Mazowiecki wynika, że w 2020 r. wpłynęło i kontynuowanych było z lat poprzednich łącznie 24 „Niebieskie 
karty A”. W 8 rodzinach, w których wszczęto procedurę „Niebieskiej karty”, wychowywały się dzieci.

Dane przedłożone przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie 
Mazowieckim z lat 2018- 2020 wskazują na spadek prowadzonych spraw alkoholowych oraz spraw 
dotyczących przemocy:

Tabela 4. Liczba spraw alkoholowych i spraw dotyczących przemocy

Rok 2018 2019 2020

Liczba spraw alkoholowych 46 43 25

Liczba spraw dotyczących przemocy 9 7 4

Z danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim wynika, że na 
przełomie 3 lat znacznie wzrasta liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj.:

• rok 2018-28 rodzin

■ rok 2019-46 rodzin

• rok 2020 - 56 rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim zatrudnia jednego asystenta rodziny.

W roku 2020 wsparciem asystenta rodziny objętych zostało Urodzin, w których wychowywało się 
34 dzieci. Środowiska, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze zaliczane są do grupy 
wysokiego ryzyka. Dysfunkcje te wymagają stałego monitorowania rodzin przez pracowników socjalnych oraz 
asystenta rodziny.

Id: A13CF8BB-DF0E-4424-A7A5-B5119E9A395B. Podpisany Strona 2



Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż Miasto Maków Mazowiecki ponosi wyższe 
koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Tabela 5. Wydatki poniesione na pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Rok 2018 2019 2020

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w 
pieczy zastępczej

15.225,96 zł. 18.815,56 zł. 33.927,34 zł.

Liczba dzieci przebywających 
w pieczy zastępcze j

5 7 12

CELE, DZIAŁANIA, REZULTATY, ODBIORCY PROGRAMU
CEL GŁÓWNY: WSPIERANIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU 

FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W PROCESIE PRZYWRACANIA ICH ZDOLNOŚCI 
DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną i badania 
specjalistyczne.

2. Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem przez 
wzmacnianie roli i funkcji rodziny.

3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny przez zapewnienie jej specjalistycznego 
poradnictwa i wsparcia.

4. Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe relacje między 
członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinach.

5. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin poprzez aktywne angażowanie 
ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej.

6. Dążenie do reintegracji rodziny poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej powrót dziecka 
do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego środowiska społecznego.

DZIAŁANIA

Wspieranie rodziny jest niezwykle złożonym procesem wymagającym podejścia interdyscyplinarnego, 
gdyż dotyczy ono wszystkich obszarów funkcjonowania rodziny. Obejmuje także działania ukierunkowane 
na zabezpieczenie potrzeb członków rodziny, budowanie prawidłowych relacji i więzi między nimi, tworzenie 
pozytywnego środowiska wychowawczego dla dzieci, zapobieganie patologiom, podejmowanie interwencji 
w sytuacjach kryzysowych jak i działań naprawczych w rodzinie.

W Makowie Mazowieckim zadania z zakresu wspierania rodziny realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, któremu miasto zleciło to zadanie.

Działania dotyczące celu 1: Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę 
socjalną i badania specjalistyczne:

- wywiad środowiskowy w rodzinie objętej pomocą i przeżywającej trudności,

- praca socjalna polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, deficytów 
osobowościowych członków rodziny, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, 
środowisku szkolnym i rówieśniczym,

- konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcjonalność 
rodziny.

Działania dotyczące celu 2: Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów związanych 
z nieprawidłowym funkcjonowaniem przez wzmacnianie roli i funkcji rodziny:

- organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia,
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- realizacja zadań promujących cechy „zdrowej rodziny”, angażowanie w te działania rodzin zagrożonych 
dysfunkcyjnością, organizowanie imprez lokalnych (Dzień Rodziny, Dzień Dziecka), realizacja kampanii 
społecznej „Postaw na rodzinę”,

- promowanie korzystania ze środowiskowych form wsparcia rodziny,

- realizacja Karty Dużej Rodziny,

- pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne możliwości, zasoby i uprawnienia (pomoc finansowa lub rzeczowa w ramach ustawy o pomocy 
społecznej),

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłków w szkole,

- pomoc w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w artykuły szkolne i podręczniki,

- udzielanie dzieciom i młodzieży stypendiów szkolnych,

- współorganizowanie i współfinansowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,

- świadczenia wychowawcze,

- świadczenie Dobry Start.

Działania dotyczące celu 3: Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez 
zapewnienie jej specjalistycznego poradnictwa i wsparcia:

- zapewnienie rodzinom, przeżywającym trudności dostępu do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa 
(psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego),

- zapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

- umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego zadaniem jest organizowanie pracy 
z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę, polegającej na:

* opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji 
z pracownikiem socjalnym,

* opracowaniu, 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,

* udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

* udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

* udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

* udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

* wspieraniu aktywności społecznej rodzin,

* motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

* udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

* motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

* udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

* podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

* prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

* realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem”,

* prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
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* dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny 
Kierownikowi MOPS,

* monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

* sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

* współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka 
i rodziny,

* współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie,

- umożliwienie rodzinom przeżywającym trudności korzystania z pomocy rodzin wspierających, które przy 
wsparciu asystenta rodziny pomagają w opiece i wychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Działania dotyczące celu 4: Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier 
uniemożliwiających prawidłowe relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych w rodzinach:

- zapewnienie członkom rodziny możliwości korzystania z pomocy specjalistów, terapii w różnorodnych 
zakresach dysfunkcji, (terapie indywidualne, grupowe),

- pomoc psychologiczna, prawna i socjalna.

- funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Działania dotyczące celu 5: Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin 
poprzez aktywne angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej:

- motywowanie członków rodziny do podjęcia działań na rzecz ograniczenia, bądź usuwania własnych 
dysfunkcji np. podjęcie terapii uzależnień - współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy, podjęcie terapii 
dla sprawców przemocy - współpraca z policją i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

- angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach, warsztatach kształtujących umiejętności 
planowania swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących do podjęcia pracy, w oparciu 
o własne zasoby,

- organizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodziców obejmującego kształtowanie i rozwijanie 
umiejętności opiekuńczo - wychowawczych i społecznych w celu wzmocnienia poczucia odpowiedzialności 
za własną sytuację życiową, los dzieci, zauważanie swoich problemów oraz zmianę stylu wychowania 
dzieci, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich,

- zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych bezpłatnej opieki i wychowania w placówce wsparcia 
dziennego - świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez MOPS. Placówka ta zapewnia dzieciom: 
opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwijanie 
zainteresowań, pomoc socjoterapeutyczną oraz w razie potrzeby kieruje konkretne osoby do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.

Działania dotyczące celu 6: Dążenie do reintegracji rodziny - poprzez poprawę sytuacji rodzinnej 
umożliwiającej powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego 
środowiska społecznego.

- świadczenie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wychowywaniu dzieci i w przezwyciężaniu 
problemów życiowych stanowiących przyczynę umieszczenia dziecka poza rodziną,

- pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowywaniu odpowiedniego 
środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny 
naturalnej, przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta rodziny,
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- współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym w szczególności z pomocą 
społeczną, szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, w celu poprawy sytuacji rodzinnej 
pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym.

Zadania miasta w zakresie wspierania rodziny obejmują ponadto:

- realizację rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,

- monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych zamieszkałych na terenie miasta,

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - 
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym.

L.p. Cel szczegółowy Realizacja i Partnerzy
Planowany 
termin 
realizacji

1. Diagnozowanie i analiza przyczyn 
kryzysów rodzinnych poprzez pracę 
socjalną i badania specjalistyczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, szkoły, Urząd Miejski, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2021 -2023

2. Pomoc rodzinom
w przezwyciężaniu problemów 
związanych z nieprawidłowym 
funkcjonowaniem przez 
wzmacnianie roli i funkcji rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Kościół, Świetlica Socjoterapeutyczna, 
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Miejski 
Dom Kultury, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji.

2021 -2023

3. Rozwijanie umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych 
rodziny przez zapewnienie jej 
specjalistycznego poradnictwa 
i wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Urząd Miejski, Szkoły, Świetlica 
Socjoterapeutyczna.

2021 -2023

4. Pomoc w integracji rodziny poprzez 
niwelowanie barier 
uniemożliwiających prawidłowe 
relacje między członkami rodziny 
oraz rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Świetlica Socjoterapeutyczna, Punkt 
Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Przemocy, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Szkoły, 
ZOZ- Poradnia Leczenia Uzależnień.

2021 - 2023

5. Przeciwdziałanie marginalizacji 
i degradacji społecznej rodzin 
poprzez aktywne angażowanie ich 
w działania ukierunkowane na 
poprawę swojej sytuacji bytowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Powiatowy 
Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, Komenda Powiatowa 
Policji, Zespół Interdyscyplinarny ds.

2021 -2023
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Przeciwdziałania Przemocy, Świetlica 
Socjoterapeutyczna, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, ZOZ- 
Poradnia Leczenia Uzależnień.

6. Dążenie do reintegracji rodziny 
poprzez poprawę sytuacji rodzinnej 
umożliwiającej powrót dziecka do 
rodziny naturalnej i do aktywnego 
uczestnictwa w życiu danego 
środowiska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Szkoły, Komenda Powiatowa Policji, 
służba zdrowia, ZOZ-Poradnia 
Leczenia Uzależnień, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd 
Rejonowy w Przasnyszu, kuratorzy 
sądowi i społeczni.

2021 -2023

Zakładane rezultaty realizacji programu:

- wzrost umiejętności opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach,

- poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodzin,

- zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,

- wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodzin i poprawnych relacji 
rodzinnych,

- umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej poprzez 
przywrócenie jej prawidłowych funkcji,

- rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program wpierania 
rodziny.

Adresaci

Adresatami Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Maków Mazowiecki są przede wszystkim 
rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności 
zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodziny, w których wychowuje się dziecko, 
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zasoby instytucjonalne zaangażowane:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim,

- Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim,

- organizacje pozarządowe,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim,

- Szkoły z terenu Miasta Maków Mazowiecki,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim,

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim,

- Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim,

- Sąd Rejonowy w Przasnyszu,

- Kuratorzy Sądowi i Społeczni,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Makowie Mazowieckim,

- Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim,

- Miejski Dom Kultury,
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- Miejska Biblioteka Publiczna,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Placówki Służby Zdrowia i Leczenia Uzależnień,

- Kościoły.

Finansowanie programu

Zadania w ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 mają charakter ciągły 
i realizowane będą przez cały okres obowiązywania programu.

Środki na realizację programu pochodzą z :

- budżetu gminy,

- dotacji z budżetu państwa,

- funduszy unijnych.

Podsumowanie

Miejski Program Wspierania Rodziny w Mieście Maków Mazowiecki na lata 2021-2023 zakłada stworzenie 
optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin oraz poprawy stylu i jakości ich życia. 
Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny; rodzinie w pierwszej kolejności zostaną 
stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się z problemami, co zwiększy jej szanse na prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku i poczucie odpowiedzialności przy wykorzystaniu własnej aktywności 
i potencjału jaki posiada.

Ważnym elementem w realizacji Programu jest aktywne włączenie się wszystkich instytucji, które 
w zakresie swoich działań mają wspieranie rodzin. Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być 
poprawa funkcjonowania rodzin, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, zmniejszenie ryzyka 
wykluczenia społecznego, zminimalizowanie negatywnych zachowań a przede wszystkim stworzenie 
skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

Przedłożony program stanowi pełny i kompleksowy system wspierania dziecka i rodziny.
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXIV/276/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2021-2023

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) nakłada obowiązki na administrację publiczną. 
Zgodnie z treścią art. 176 pkt 1 powyższej ustawy obowiązkiem gminy jest opracowanie 
i realizacja 3 letniego gminnego programu wspierania rodziny.

Program ma na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywrócenia ich zdolności 
do prawidłowego funkcjonowania.

Szczególnie istotne dla realizacji założonego celu jest współpraca i koordynacja 
działań wszystkich instytucji i podmiotów na terenie Miasta Maków Mazowiecki działających 
na rzecz dziecka i rodziny.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZ SCY 8ADI

ffariusz Aztor


