
Załącznik 

do „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta 

Ełk na lata 2019-2021„ 
przyjętego Uchwałą Nr III.22.2019 Rady Miasta Ełku  

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

 

Harmonogram realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Ełk  

na lata 2019-2021 ” 

 

Cel szczegółowy 1 

 Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wzrost poziomu 

zaspokojenia potrzeb dzieci i ich rodzin. 

Działania Termin realizacji Źródło finansowania Realizatorzy 

 

1. Diagnozowanie sytuacji rodzin i 

środowiska rodzinnego w celu wdrożenia 

planu wspierania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych w tym 

problemów związanych z 

niepełnosprawnością członka rodziny przez 

asystentów rodziny i pracowników 

socjalnych. 
2. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa 

specjalistycznego oraz wdrażanie 

innowacyjnych metod wspierania rodzin 

między innymi: konferencje, grupy 

wsparcia, szkolenia, szkoła dla rodziców. 
3.  Organizowanie wypoczynku dla dzieci  

z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci 

 z dysfunkcjami. 
4. Zabezpieczenie środków finansowych  

na pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 
5. Wspieranie w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb dziecka i rodziny  

w tym rodziców obcojęzycznych  poprzez 

zapewnienie pomocy materialnej, rzeczowej 

oraz pracy socjalnej. 
6. Integracja rodzin ze środowiskiem 

lokalnym. 

 

2019 - 2021 

 

- samorząd miasta Ełk, 

- Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ełku, 

- samorząd województwa, 

- dotacje z budżetu państwa, 

- inne dotacje, 

- fundusze Unii Europejskiej, 

- fundusze grantowe, 

- środki organizacji 

pozarządowych. 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ełku, 

- Poradnia Rodzinna działająca 

przy Wydziale Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Ełku, 

- Wydział Polityki Społecznej 

Urzędu  Miasta Ełku, 

- placówki wsparcia dziennego, 

- Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ełku, 

- Wydział Świadczeń Urzędu 

Miasta Ełk, 

- Powiatowe Centrum Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Ełku 

- organizacje pozarządowe. 

Cel szczegółowy 2 

Rozwój usług, form wsparcia i współpracy na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom. 

Działania Termin realizacji Źródło finansowania Realizatorzy 

 

1. Organizowanie spotkań, konferencji, 

prelekcji, seminariów dla przedstawicieli 

podmiotów lokalnych działających w 

obszarze budowania partnerstw  

i działania na rzecz rodziny przezywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

2. Organizowanie systematycznych spotkań 

Zespołu ds. Asysty  Rodzinnej działającego 

przy MOPS oraz włączanie do pracy osób 

pracujących na rzecz wspierania dzieci i 

rodziny. 

3. Współpraca z koordynatorami rodzinnej 

pieczy zastępczej, w szczególności w 

zakresie wspierania rodzin biologicznych  

w staraniach o powrót dziecka 

 

 

2019 - 2021 

 

- samorząd miasta Ełk, 

- Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ełku, 

- samorząd województwa, 

- dotacje z budżetu państwa, 

- inne dotacje, 

- Europejskie Fundusze 

Społeczne 

- fundusze grantowe, 

- środki organizacji 

pozarządowych. 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ełku, 

- Placówki wsparcia dziennego, 

- Wydział Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Ełku, 

- Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ełku, 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 

w Ełku, 

- organizacje pozarządowe 

działające w zakresie wspierania 

dziecka i rodziny na terenie 

Ełku, 

-Rada Senioralna działająca 

przy Prezydencie Miasta Ełku, 



 do domu rodzinnego. 

4. Działalność Rady Senioralnej oraz Rady 

Rodziny działającej przy Prezydencie 

Miasta Ełk. 

5. Uczestnictwo specjalistów zajmujących 

się problematyką rodziny, w warsztatach 

mających na celu podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych. 

6. Pozyskiwanie kadry specjalistycznej 

wspierającej rodzinę, w tym rodziny z 

niepełnosprawnością  

i zaburzeniami psychicznymi. 

7. Rozwój i wspieranie działalności 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci 

 i młodzieży, w tym pracy pedagogów 

„ulicznych”. 

8. Stworzenie oferty aktywnego 

wypoczynku dla dzieci z zaburzeniami 

psychicznymi oraz niepełnosprawnością. 

9. Realizacja  wsparcia rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze w formie asystenta rodziny. 

10. Zapewnienie dostępu do nieodpłatnego 

poradnictwa specjalistycznego  w ramach 

Poradni Rodzinnej. 

11. Umożliwienie funkcjonowania rodzin 

wspierających na terenie Ełku i zapewnienie 

ich finansowania  

w przypadku zdiagnozowanych potrzeb. 
12. Prowadzenie działalności 

profilaktycznej  w ramach realizowanych  

programów profilaktycznych dla dzieci 

 i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. 
13. Organizowanie  zajęć dla dzieci 

 i młodzieży 

w ramach działalności  Ośrodka 

Kuratorskiego. 
14. Organizowanie działań na rzecz rodziny 

w cyklicznie organizowanych „Ełckich 

Dniach Rodziny”. 

15. Rozwój działań na rzecz rodziny 

 w aspekcie wielopokoleniowym. 

16. Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez 

aktywizację rodzin  i integrację ze 

środowiskiem lokalnym. 

17. Rozpowszechnianie informacji 

 o obowiązujących aktach prawnych  

w zakresie wspierania rodziny w aspekcie 

wielopokoleniowym. 

12. Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez 

aktywizację rodzin  i integrację  

ze środowiskiem lokalnym. 

13. Rozpowszechnianie informacji  

o obowiązujących aktach prawnych  

w zakresie wspierania rodziny. 

 

- -Rada Rodziny działająca przy 

Prezydencie Miasta Ełku, 

- Powiatowe Centrum Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

w  Ełku, 

- szkoły/palcówki oświatowe 

(poradnie, przedszkola, żłobki), 

- Ośrodek Kuratorski, 

- podmioty/instytucje ochrony 

zdrowia w Ełku, 

- Komenda Powiatowa Policji w 

Ełku, 

- Straż Miejska w Ełku, 

- organizacje pozarządowe, 

- Miejska Biblioteka Publiczna 

w Ełku, 

- Ełckie Centrum Kultury, 

- Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Ełku, 

- Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Ełku. 

Cel szczegółowy 3 

Ograniczenie sytuacji kryzysowych i negatywnych skutków z nich wynikających występujących w 

rodzinach poprzez zwiększenie świadomości rodzin w zakresie oferowanych form wsparcia. 

Działania Termin realizacji Źródło finansowania Realizatorzy 

 

1. Organizowanie grup wsparcia i grup 

samopomocowych. 

2. Zapewnienie rodzinom z terenu miasta 

Ełku dostępu do nieodpłatnego 

specjalistycznego poradnictwa 

 

 

2019 - 2021 

 

- samorząd miasta Ełk, 

- Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ełku, 

- samorząd województwa, 

- dotacje z budżetu państwa, 

 

 - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej Ełk, 

- Urząd Miasta Ełku 

- Poradnia Rodzinna działająca 

przy Wydziale Polityki 



w ramach Poradni Rodzinnej działającej 

przy Wydziale Polityki Społecznej w Ełku 

oraz  punkcie dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie działającym  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Ełku. 

3. Podejmowanie działań  przez pedagogów 

„ulicznych” działających w określonych 

rejonach miasta. 

4. Monitorowanie sytuacji i wspieranie 

rodzin przez kuratorów sądowych dla 

nieletnich. 

5.Organizowanie warsztatów edukacyjnych 

dla rodziców i opiekunów. 

6. Działania  Zespołu Interdyscyplinarnego 

Miasta Ełku i grup roboczych. 

7. Zapobieganie marginalizacji i degradacji 

społecznej rodziny dotkniętej problemem 

przemocy w rodzinie poprzez pracę z 

asystentem rodziny. 

8. Organizowanie kampanii lokalnych na 

rzecz rodziny w tym przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

(m.in. Kampania Biała Wstążka). 

9. Monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny 

zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. 

10. Zapewnienie wsparcia rodzinom 

przeżywającym trudności opiekuńczo-

wychowawcze w formie asystenta rodziny. 

11. Motywowanie do podjęcia leczenia 

celem minimalizowania uzależnienia i 

współuzależnienia. 

12. Rozwijanie innowacyjnych form w 

zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy. 

13. Uświadomienie rodzin, mieszkańców 

Ełku o roli podmiotów działających na 

rzecz rodziny, w tym asystenta rodziny. 

14. Organizowanie spotkań, konferencji lub 

seminariów dotyczących problematyki 

rodziny oraz podmiotów działających na 

rzecz rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej. 

15. Upowszechnianie sprawdzonych 

rozwiązań  

we współpracy ze specjalistami przez 

asystentów rodziny oraz pracowników 

socjalnych. 

16. Stworzenie spójnej informacji o ofercie 

specjalistycznej pomocy na terenie 

miasta.rodziny oraz podmiotów 

działających na rzecz rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

– wychowawczej. 
14. Upowszechnianie sprawdzonych 

rozwiązań we współpracy ze specjalistami 

przez asystentów rodziny oraz pracowników 

socjalnych. 

15. Stworzenie spójnej informacji o ofercie 

specjalistycznej pomocy na terenie miasta. 

- inne dotacje, 

- fundusze Unii Europejskiej, 

- fundusze grantowe, 

- środki organizacji 

pozarządowych. 

 

Społecznej Urzędu Miasta Ełk, 

- placówki wsparcia dziennego, 

- Sąd Rejonowy w Ełku, 

- Zespół Interdyscyplinarny w 

Ełku, 

- Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Ełku, 

- Komenda Powiatowa Policji w 

Ełku, 

- Straż Miejska w Ełku, 

- Wydział Polityki Społecznej 

Urzędu  Miasta Ełku, 

- Miejska Biblioteka Publiczna 

w Ełku, 

- Ełckie Centrum Kultury, 

- Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Ełku, 

- Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Ełku. 

 

 

 


