
UCHWAŁA NR XXX/388/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 
2020 oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  
2020  r. poz. 713, 1378) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz 
przedstawiony wykaz potrzeb związanych z realizacją zadania w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/388/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 31 marca 2021 r. 

SPRAWOZDANIE 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz przedstawienie potrzeb 

związanych z realizacją przedmiotowych zadań 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) w zakresie obowiązków Gminy Łask reguluje art. 176 ww. 
ustawy. 

Do zadań własnych gminy należy: 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych 
przez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci, 
d) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie wspierającej; 

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

5) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego; 

6) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej upoważniony został Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. 

Zgodnie z art. 8 powyższej ustawy „rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na: 
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 
4) podniesienia  świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 
5) pomocy w integracji rodziny; 
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 
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7) dążeniu do reintegracji rodziny. 
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece 

i wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, 
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Poniżej przedstawia się działania jakie były realizowane w 2020 roku w odniesieniu do zadań 
własnych  gminy wymienionych w art. 176 ustawy: 
I. Opracowanie  i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny 

Uchwałą Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27.04.2020 r. przyjęty został Gminny 
Program Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022. Uchwałą Nr XXIV/296/2020 z dnia 
23.09.2020 r. wprowadzono zmiany do Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na 
lata 2020 – 2022. Program skierowano do „wszystkich rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie miasta 
i gminy Łasku, a w szczególności do rodzin doświadczających problemów opiekuńczo – 
wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej lub pieczy zastępczej 
oraz rodzin, którym zostały odebrane bodź ograniczone prawa rodzicielskie”. 

Program powyższy zakłada następujące cele szczegółowe: 
1. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucie bezpieczeństwa socjalnego. 
2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej oraz po poprawa jakości opieki sprawowanej nad dziećmi przez 
rodziców biologicznych. 

3. Doskonalenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 
rodziny. 
II.  Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w 2020 roku zatrudniał jednego asystenta 
rodziny. W zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu 
„Asystent Rodziny na rok 2020” uzyskano dotację do dodatku do wynagrodzenia dla asystenta 
rodziny w kwocie 1700,00 zł brutto,  zgodnie z umową nr /a/56/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. 
zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Łask w ramach „Programu Asystent rodziny na 
2020”. W wyniku zaistniałej pandemii koronawirusa (COVID-19) w 2020 r. asystent rodziny 
nie uczestniczył w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe i w związku z tym 
nie poniesiono w tym zakresie wydatków finansowych. 
III. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

oraz praca z rodziną przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych poprzez:  
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa 
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku wprowadzono w formie 

wewnętrznych zarządzeń procedury wspierania rodziny przeżywającej trudności  w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zarządzenie nr 9/2017 Kierownika Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 06.03 2017 r. określa wykaz zadań, uprawnień 
i niezbędnej dokumentacji w pracy asystenta rodziny. Zgodnie  z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, w przypadku powzięcia informacji o rodzinie przejawiającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, pracownik socjalny przeprowadza wywiad 
środowiskowy, w treści którego odnotowuje w planie pomocy informację o konieczności 
przydzielenia asystenta rodzinnego, a następnie składa taki wniosek do Kierownika MGOPS w Łasku. 

W 2020 r. zatrudniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łasku asystent 
rodzinny obejmował wsparciem 11 rodzin zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasku, w których 
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wychowywało się 30 dzieci, prowadził też monitoring 3 rodzin, które zakończyły współpracę 
z asystentem rodziny, co jest zgodne  z art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 
zastępczej. Każda z rodzin wyraziła pisemną zgodę na podjęcie współpracy z asystentem rodziny. 
Asystenturą objęto pięć rodzin pełnych i sześć rodzin niepełnych, w których dzieci pozostawały pod 
opieką matki, w tym w 1 rodzinie czworo dzieci od 2013 roku przebywa w Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej, a troje pozostaje pod opieką matki. W dwóch  rodzinach dzieci zostały czasowo 
zabezpieczone w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej (na czas trwania sprawy w Sądzie 
Rodzinnym). W ośmiu rodzinach nadzór prowadzili kuratorzy społeczni   i zawodowi. Z przywilejów 
z zakresu tzw. ustawy „za życiem” w minionym roku nie korzystała żadna z rodzin. Po zapoznaniu się  
z sytuacją rodziny asystent dokonywał analizy sytuacji rodziny i wspólnie z nią tworzył plan pracy, 
określający cel główny współpracy i cele szczegółowe oraz działania służące poprawie sytuacji 
rodziny, terminy realizacji poszczególnych działań i oczekiwane efekty. W miarę potrzeb, 
dokonywane były aktualizacje planu pracy z rodziną (we współpracy z pracownikiem socjalnym   
i zatwierdzane przez Kierownika MGOPS w Łasku). Okresowe oceny sytuacji rodziny dokonywane 
były przez asystenta co pół roku, a więc zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 wyżej cytowanej ustawy, 
wspólnie z pracownikiem socjalnym. 

Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych 
pomocą asystenta były: ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, przemoc  w rodzinie, niepełnosprawność. 

W związku z pandemią koronawirusa od marca 2020 r. praca asystenta odbywa się głównie 
w formie zdalnej, tzn kontaktów telefonicznych i mailowych z rodzinami objętymi wsparciem. 
W wyjątkowych przypadkach asystent odwiedzał rodziny w ich środowisku zamieszkania, jak 
również spotykał się z członkami rodzin w siedzibie ośrodka na indywidualnych rozmowach 
wspierając poszczególne osoby. 

Asystent rodziny wspierał rodziny, aby w przyszłości samodzielnie potrafiły pokonywać trudności 
życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Nie prowadził pracy socjalnej z rodzinami, 
a jedynie towarzyszył rodzicom we wprowadzaniu zmian w ich myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, 
które są konieczne do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu 
rozwojowi dzieci. 

Zadaniem asystenta rodziny było zwiększenie poczucia wpływu członków rodziny na własne życie 
oraz zwiększenie ich samooceny. Indywidualna pomoc asystenta dla rodziny służyła rozwojowi 
kompetencji, osiąganiu wyznaczonych celów, wzbudzaniu wiary we własne możliwości 
i motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Asystent uczył 
rodziców, jak prawidłowo wychowywać i sprawować opiekę nad dziećmi, między innymi przekazując 
informacje na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, sposobów komunikowania się, metod 
wychowawczych, uświadamiania rodziców jaką pełnią rolę wobec dzieci, pokazując korzyści 
z tworzenia pozytywnych wzorców. Dostarczał informacji dotyczących sposobów i miejsc spędzania 
wolnego czasu  z dziećmi. W czasie kontaktów z rodzinami pokazywał, jak spokojnie rozmawiać 
z dziećmi, jak wydawać polecenia i je egzekwować, jak pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji. 
Asystent rodziny wpajał umiejętności wychowawcze oraz umiejętności organizacji dnia codziennego, 
w tym podziału obowiązków między poszczególnymi członkami rodziny, zachęcał do okazywania 
dzieciom miłości i troski. Motywował rodziców do dbałości o edukację i rozwój dziecka, do 
kontrolowania osiągnięć szkolnych dzieci, pokazywania korzyści z uczęszczania dziecka do szkoły 
czy przedszkola. Utrzymywał kontakty z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, placówkami służby 
zdrowia. W razie niepokojących objawów w zachowaniu dziecka motywował rodziców do 
zdiagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań 
dysfunkcyjnych dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych medycznych poradniach 
specjalistycznych. W większości rodzin należało wskazać wzorce prawidłowego i akceptowanego 
społecznie postępowania. Jednak u części rodzin zauważono wyuczoną bezradność dorosłych, którzy 
wykazywali brak mobilizacji do działania, a ich postawa jest w dużej mierze wyłącznie roszczeniowa. 
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Oczekiwali wyręczania w załatwianiu spraw urzędowych, bytowych, socjalnych. Nie wykazywali 
żadnej inicjatywy, a ich funkcjonowanie opierało się głównie na pomocy ze strony MGOPS i innych 
instytucji. Część rodzin potrzebowała wskazania kierunku działania i kontrolowania tych działań. 
Dwie z rodzin borykały się z problemem natury mieszkaniowej (wypowiedzenie umowy najmu przez 
ZGM), ostatecznie sprawa trafiła do sądu o ich eksmisję. W trzech rodzinach toczyły się 
postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej, w tym 1 rodzinę objęto nadzorem kuratora. 

Działania asystenta rodziny zmierzały do usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, 
w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Głównym zadaniem 
asystenta rodziny było więc niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań 
zmierzających do zażegnania kryzysów w rodzinie. Roczna praca asystenta z rodziną, to stosunkowo 
krótki czas, aby osiągnąć duże efekty, mając na uwadze problemy rodzin, które latami nawarstwiały 
się i nie były wcześniej rozwiązywane. Celem nadrzędnym pracy asystenta rodziny było osiągnięcie 
przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci, 
a to wymaga dłuższej pracy. 

Asystent rodziny ściśle współpracował z pracownikami socjalnymi, wzajemnie uzupełniając się 
w zakresie posiadanej wiedzy jak i doświadczenia w pracy z daną rodziną, celem podejmowania 
jednolitego wspólnego kierunku działań, aby osiągnąć jak najbardziej zadowalające wyniki, a tym 
samym jak najlepiej pomóc rodzinom wymagającym wsparcia. Z naszych obserwacji wynika, że 
występuje coraz większe zapotrzebowane ze strony rodzin przeżywających różne problemy na taką 
formę wsparcia, dlatego też widzimy potrzebę zatrudnienia w strukturach ośrodka jeszcze jednego 
asystenta rodziny. 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej mogły 
korzystać z pomocy w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (z zakresu terapii 
uzależnień, poradnictwa pedagogicznego, prawnego, psychologicznego), w Punkcie Konsultacyjnym 
prowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. 

Poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjnym w Łasku mieszczącym się przy ul. 
Batorego 31, prowadzone było przez psychologa, pedagoga, terapeutę uzależnień i prawnika, 
zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Poradnictwo dla rodzin dotyczyło głównie sposobów 
zaspokajania potrzeb dziecka i rozwiązywania problemów wewnątrz rodzinnych. Niezwykle ważnym 
elementem był dostęp rodzin do pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poradnictwa psychologicznego i rodzicielskiego. 
Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne w zakresie przemocy i rozwiązywania kryzysów udzielane 
było indywidualnie, w formie spotkań osobistych, a od marca 2020 r. z powodu pandemii 
koronawirusa w formie mieszanej tj. teleporad i spotkań osobistych. 

Wsparciem w formie poradnictwa specjalistycznego w 2020 r. objętych zostało 97  osób i rodzin, 
natomiast wsparcie prawne otrzymały 144 osoby i rodziny. Poradnictwo psychologiczne i rodzinne 
prowadzone było w formie konsultacji, których częstotliwość uzależniona była od indywidualnych 
potrzeb klientów i trwała od 1 spotkania do nawet kilkunastu spotkań. Ogółem udzielono 253 porady 
i konsultacje. W formie teleporad udzielono wsparcia 66 osobom. Główne kategorie problemów 
z jakimi zgłaszały się osoby  i rodziny do Punktu Konsultacyjnego dotyczyły: kryzysów osobistych             
i małżeńskich (49 osób),  uzależnienia od alkoholu (24 osoby), przemocy domowej (12 osób), oraz 
problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (5 osób). Zatrudniony   w Punkcie 
Konsultacyjnym psycholog wraz z pracownikiem socjalnym podejmował interwencję w miejscu 
zamieszkania 7 rodzin udzielając im stosownej pomocy  i wsparcia. 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 

Do pomocy rodzinie przeżywającej problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
asystent rodziny i pracownik socjalny mogą podejmować działania mające na celu zaktywizowanie 
lokalnego otoczenie rodziny i objęcie rodziców biologicznych wsparciem w sprawowaniu opieki 
i wychowaniu dzieci przez rodziny wspierające. Rodzina wspierająca to rodzina posiadająca 
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odpowiednie predyspozycje osobowościowe, znajdująca się w bezpośrednim otoczeniu dziecka 
(sąsiedzi, krewni, znajomi, przyjaciele) i gotowa objąć pomocą w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych inną rodzinę, przeżywającą trudności. 

Rada Miejska w Łasku w dniu 28.10.2020 r. podjęła Uchwałę  Nr XXV/320/2020 dotyczącą 
„ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych 
przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym”. 

W 2020 r. pomimo zamieszczonego ogłoszenia o naborze kandydatów na rodziny wspierające na 
stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, tablicach 
informacyjnych, jak również propagowaniu idei rodzin wspierających   w środowisku lokalnym przez 
pracowników socjalnych i asystenta rodziny nie wpłynęły do ośrodka żadne kandydatury do podjęcia 
się tej roli. Informacje dotyczące naboru kandydatów na rodziny wspierające przekazano również do 
placówek oświatowych  i placówek służby zdrowia funkcjonujących na terenie gminy. W związku 
z brakiem kandydatów do pełnienia tych ról, w 2020 roku nie organizowano w tym zakresie 
stosownych szkoleń i nie poniesiono wydatków związanych z finansowaniem kosztów udzielanej 
pomocy przez rodziny wspierające. 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci 

Do form wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych należy prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, co zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowi jedno z zadań 
obowiązkowych gminy. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku prowadzi na terenie 
miasta i gminy Łasku 8 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego z planowaną 
liczbą 160 miejsc. Placówki znajdują się w: Łasku ul. Stefana Batorego 31, ul. Toruńska 1, oraz 
w Wiewiórczynie, Wrzeszczewicach, Bałuczu, Okupie, Teodorach i Łopatkach. Placówki Wsparcia 
Dziennego zapewniają dzieciom: - opiekę w godzinach popołudniowych w dni nauki szkolnej, - 
pomoc w nauce, - organizują czas wolny, zabawę, zajęcia sportowe oraz zajęcia umożliwiające rozwój 
zainteresowań. 

  
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, w pierwszym półroczu placówki funkcjonowały 

w okresie od 7 stycznia do 12 marca 2020 r. Zgodnie z kolejnymi poleceniami Wojewody Łódzkiego 
(z dnia 11 marca 2020 r., 24 marca 2020 r. 8 maja 2020 r.), wydanymi w związku 
z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374) w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wydawanymi 
na podstawie poleceń Wojewody Łódzkiego Zarządzeniami przez Kierownika Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, działalność placówek wsparcia dziennego była zawieszona. 
W nowym roku szkolnym, działalność Placówki Wsparcia Dziennego wraz z filiami wznowiono od 
12 października 2020 r.  Ze względu na brak zainteresowania taką formą wsparcia przez dzieci 
i rodziców, Filia Placówki Wsparcia Dziennego w Bałuczu, nie podjęła działalności. Na podstawie 
poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 27.10.2020 r. znak pisma: ZRPS-III.9421.144.20202, w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 w okresie od 2 listopada 2020 r. do 
odwołania ponownie wprowadzono czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego   
w Łasku przy ul. Batorego 31 wraz z filiami. 

 Głównym zadaniem prowadzonych placówek jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych                      
i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych 
i społecznych. W każdej placówce prowadzone były zajęcia profilaktyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki uzależnień oraz  zajęcia wychowawcze. 
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 Zajęcia w placówkach realizowane były według stałego harmonogramu dnia, zaczynając od 
odrabiania lekcji i pomocy w nauce, poprzez zajęcia wspierające i zajęcia rozwijające zainteresowania 
oraz umiejętności dzieci, takie jak: zajęcia plastyczne, taneczne, twórcze, teatralne, sportowo-
rekreacyjne. 

Celem prowadzonych placówek jest także niesienie pomocy dzieciom w pokonywaniu 
i rozwiązywaniu trudności życiowych, rodzinnych, szkolnych, stała współpraca z rodziną 
wychowanka, szkołami, doradztwo psychologiczno – pedagogiczne. 

Wszyscy wychowankowie placówek objęci byli pomocą w formie dożywiania w postaci 
podwieczorku, ciepłych napojów i owoców. Podczas pobytu w placówkach dzieci miały także 
możliwość korzystania z komputerów oraz pomocy dydaktycznych w postaci słowników, lektur 
i encyklopedii. 

Uczęszczając do placówek dzieci uczą się realizowania własnych potrzeb w zgodzie  z przyjętymi 
normami społecznymi. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. W placówkach dzieci uczą się odpowiedzialności nie tylko za siebie ale i za innych, 
osiągają swoje małe sukcesy. Placówki w dużej mierze umożliwiają i ułatwiają prawidłowy rozwój 
intelektualny  i emocjonalny swoich wychowanków. 
IV. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminy dodatkowe zadania, do których 

zgodnie z art. 191 ust. 9 należy również obowiązek ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy, piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej: rodzina 
zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: 
placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny.  W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy 
zastępczej ponosi koszty: 

-10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej; 

-30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej; 

-50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej. 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie gminy Łask jest powiat Łaski. 
Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łaskim jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

W 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało 31 dzieci, w tym: 
11 dzieci umieszczonych jest w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku, 
1 dziecko umieszczone jest w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach, 
15 dzieci umieszczonych jest w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 
3 dzieci umieszczonych jest w niezawodowej rodzinie zastępczej, 
1 dziecko umieszczone jest w zawodowej rodzinie zastępczej. 
Na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2020 roku gmina Łask wydatkowała 

kwotę 245 885,92 zł. W przypadku 17 dzieci gmina Łask finansuje 50% kosztów pobytu dzieci 
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w pieczy zastępczej, w przypadku 8 dzieci koszty gminy wynoszą 30%, natomiast w odniesieniu do 
6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej koszty gminy stanowią 10% ogółu wydatków. 

Umieszczenie dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej, powinno mieć 
charakter tymczasowy i powinno służyć powrotowi dziecka do jego rodziny. Piecza zastępcza 
powinna być uzupełnieniem pieczy rodzicielskiej, nie zaś formą, która pieczę rodzicielską zastępuje 
z założenia na zawsze. 
V. Sporządzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku przekazał za pomocą systemu 

teleinformatycznego półroczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. i za okres 
od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi z zachowaniem wymaganych terminów. 
VI. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na 
terenie gminy 
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w sposób 

szczególny objęte są wsparciem ze strony Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku 
oraz instytucji współpracujących z ośrodkiem, a sytuacja dziecka zagrożonego jest monitorowana na 
bieżąco. Rodziny te objęte są wsparciem często we współpracy z różnymi instytucji, m.in. szkołami, 
placówkami służby zdrowia, dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Łasku, Sądem 
Rodzinnym w Łasku, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Łasku, PCPR, Placówkami Wsparcia 
Dziennego. 

Ze względu na panującą pandemie koronawirusa w 2020 r. członkowie rodzin byli zapraszani na 
rozmowy do tut. ośrodka, w przypadkach tego wymagających odwiedzani w miejscu zamieszkania 
i motywowani do podejmowania działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji. Działania 
pracowników socjalnych i asystenta rodziny wzmacniane były nadzorem kuratorów sądowych, lub 
dzielnicowych KPP w Łasku. Ten sposób monitorowania sytuacji w rodzinie pozwalał na 
wykorzystanie wszystkich możliwości jakie posiadają instytucje, a przede wszystkim na stworzenie 
rodzinie takiej siatki wsparcia by mogła w każdej sytuacji z niej skorzystać. Ponadto w sytuacjach gdy 
dobro dzieci było w jakikolwiek sposób zagrożone, Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łasku zawiadamiał o tym Sąd Rodzinny. W 2020 roku zostały złożone 3 takie wnioski do Sądu 
Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny lub zmianę zarządzeń opiekuńczych oraz na bieżąco 
pracownicy socjalnych informowali Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łasku o aktualnej sytuacji 
w rodzinie. W przypadku jednej rodziny nastąpiło ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez 
umieszczenie 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, w drugiej rodzinie oboje rodzice 
mają ograniczoną władzę rodzicielską poprzez ustanowienie kuratora rodzinnego, natomiast sprawa 
trzeciej rodziny jest w toku postępowania sądowego. 

Po zakończeniu pracy asystenta z rodziną prowadzony jest przez okres 6 miesięcy monitoring danej 
rodziny. W 2020 r. asystent rodziny prowadził monitoring sytuacji 3 rodzin, które zakończyły 
współpracę z asystentem. Asystent rodziny na bieżąco prowadził z pracownikami socjalnymi 
konsultacje i ścisłą współpracę w zakresie pomocy  i wsparcia dla rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze. Pracownicy socjalni systematycznie realizowali swoje zadania, pomimo 
panującej pandemii koronawirusa, znają rodziny w swoich rejonach opiekuńczych i problemy w nich 
występujące, w związku z tym monitoring był prowadzony właśnie przy współpracy pracowników 
socjalnych. 
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Oprócz wcześniej wymienionych form pracy i monitorowania sytuacji w rodzinie, rodziny 
zagrożone objęte były również innymi formami pomocy takimi jak: wsparciem finansowym, 
rzeczowym, organizacją wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci, czy też wyżywieniem 
w placówkach oświatowych oraz możliwością korzystania ze wsparcia Placówek Wsparcia Dziennego 
dla dzieci. 
VII. Potrzeby w zakresie wspierania rodziny 

1. Zapewnienie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Łask na lata 2020-2022. 

2. Zapewnienie środków finansowych na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny   w strukturze 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku i podnoszenie ich kwalifikacji 
zawodowych. 

3. Rozszerzenie oferty współpracy z psychologiem w celu podniesienia dostępności i jakości 
usługowej Ośrodka jako wsparcia dla rodzin. Praca z psychologiem miałaby charakter prewencyjny 
ograniczając umieszczenie dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi w pieczy 
zastępczej. 

4. Podejmowanie działań zmierzających do angażowania rodzin wspierających celem pomocy 
rodzinom przeżywającym problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
zapewnienie środków finansowych na tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 
(organizowanie 
i finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających oraz finansowanie kosztów związanych 
z udzielaniem pomocy przez te rodziny). 

5. Zapewnienie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej. 

6. Zapewnienie środków finansowych na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku 
wraz z jej filiami.
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