
UCHWAŁA NR VIII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Łask za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) i art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544, 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Łask za rok 2018 stanowiące załącznik 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 VIII/59/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 
W GMINIE ŁASK ZA ROK 2018

WSTĘP

Rodzina, to najstarsza, najważniejsza i podstawowa grupa społeczna. Występuje ona we 
wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa i we wszystkich formacjach. Na rodzinie opiera się całe 
społeczeństwo. Jest ona naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, nazywanej 
podstawową komórką społeczną. Jej szczególna rola polega na tym, iż rodzina jest naturalnym 
i niezastąpionym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka, w niej zarówno dziecko, jak i osoba 
dorosła zaspokajają swoje podstawowe potrzeby. Ten naturalny charakter rodziny wynika przede 
wszystkim z tego, iż jest ona jedyną grupą społeczną, która rozwija się nie tylko przez 
przyjmowanie nowych członków z zewnątrz, ale także przez wewnętrzny rozwój, czyli narodziny 
dzieci. Rodzina jest w takim przypadku zjawiskiem nieprzemijającym, chociaż podlega ewolucji.

Rodzina należy do pierwszego środowiska dającego człowiekowi możliwość wszechstronnego 
rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i wprowadzania go w świat wartości i norm społecznych.

Identyfikując się z nią, człowiek współtworzy i przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, 
postawy, wzory zachowania i postępowania. To, czego uczymy się w rodzinie, pozostaje nam na 
całe życie. Dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swych członków, jak żadna inna 
grupa społeczna nie jest w stanie zaspokoić. Dzieje się tak dlatego, że środowisko rodzinne stanowi 
źródło miłości i akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa przez spójność wewnętrzną i obecność 
osób, na które można liczyć. Ważnym elementem funkcjonowania rodziny jest to, że rodzina 
odzwierciedla w swej strukturze przeobrażenia ogólnospołeczne, z czasem dostosowując się do 
nich.

Jeśli jednak kondycja rodziny pogarsza się, wpływa to destrukcyjnie na funkcjonowanie 
nie tylko jednostki, ale również społeczeństwa. W przypadkach dysfunkcji rodziny koniecznością 
jest zatem zaangażowanie wszystkich instytucji zobowiązanych do jej wsparcia i pomocy 
specjalistycznej. Pomoc ta powinna mieć na celu podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa 
rodziny w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych, poprzez wzmocnienie zasobów 
tkwiących w członkach rodziny, poprawę jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest zadaniem 
samorządu gminy wynikającym z zapisów zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Łask Uchwałą NR XXX/321/2017 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 29.03.2017 r. ma uchwalony Gminny Program Wspierania Rodziny 
w Gminie Łask na lata 2017-2019.

CEL I PROGRAMU
Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązanie 

już istniejących.
W 2018 roku pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku 

przeprowadzili ogółem 2057 wywiadów środowiskowych, rozeznając sytuację rodzinną, 
zdrowotną, mieszkaniową i materialną osób i rodzin zamieszkałych na terenie miasta i gminy 
Łasku.
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W minionym roku pracownicy socjalni rozpoznali 89 nowych środowisk osób i rodzin 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łask, które po raz pierwszy zgłosiły się o pomoc, 
natomiast 49 osób i rodzin po kilkuletniej przerwie, ponownie ubiegały się o świadczenia z zakresu 
pomocy społecznej.

W celu rozeznania aktualnej sytuacji bytowej osób i rodzin pracownicy socjalni odbyli 
3469 pobytów w środowiskach zamieszkania osób i rodzin ubiegających się o pomoc i wsparcie. 
W związku z udzieleniem pomocy finansowej pracownicy 1374 razy odwiedzili miejsca 
zamieszkania osób ubiegających się o świadczenia pieniężne.

Dominującymi problemami z powodu których osoby i rodziny ubiegały się o świadczenia 
z zakresu pomocy społecznej była długotrwała lub ciężka choroba oraz bezrobocie. Z powodu 
długotrwałej lub ciężkiej choroby ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej skorzystało 206 osób 
i rodzin. Z uwagi na orzeczoną niepełnosprawność i trudną sytuację materialną objęto pomocą 
182 rodziny. Problem bezrobocia był przesłanką do objęcia wsparciem 203 rodzin, w których żyły 
452 osoby.

Z powodu ubóstwa ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 
186 rodzin, w tym 55 rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich.

W 2018 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku objął pomocą 
i wsparciem ogółem 542 rodziny zamieszkałe na terenie miasta i gminy Łasku, w tym 133 rodziny 
zamieszkałe na terenach wiejskich, składające się ogółem z 1103 osób. Liczba osób którym 
w formie decyzji administracyjnej przyznano świadczenie z zakresu pomocy społecznej wyniosła 
655 osób.

Z pomocy w formie świadczeń pieniężnych skorzystały 342 rodziny, w tym 99 rodzin 
zamieszkałych na terenach wiejskich, w związku z czym 354 osobom przyznano decyzją 
administracyjną świadczenie z zakresu pomocy społecznej. Ze świadczeń niepieniężnych 
skorzystało ogółem 207 rodzin, w tym 42 rodziny zamieszkałe w środowiskach wiejskich, 
w związku z czym 301 osobom przyznano takie świadczenia.

( dotyczy zadania Nr 1 w Celu I Programu)
W celu prawidłowego wypełniania zadań z zakresu pomocy społecznej przez pracowników 

socjalnych, konieczna jest rzetelna identyfikacja osób i rodzin wymagających pomocy i wsparcia.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku systematycznie rozpoznaje                      

i diagnozuje potrzeby mieszkańców miasta i gminy Łask z zakresu pomocy społecznej. W zakresie 
rozpoznawania i diagnozowania problemów społecznych w środowisku lokalnym, pracownicy 
socjalni MGOPS w Łasku w ramach pracy socjalnej wykonywanej w ramach obowiązków 
służbowych, systematycznie dokonują rozpoznania w swoich rejonach opiekuńczych osób i rodzin 
wymagających pomocy i wsparcia bez względu na ich poziom dochodów, w celu doprowadzenia 
ich do usamodzielnienia życiowego.

W ramach współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami, trzeba odnieść się 
również do ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 988 ze zm.). Z ustawy tej wynika bowiem, że obowiązek wspierania 
rodziny spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej, 
które to realizują ten obowiązek między innymi we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
sądami, policją, podmiotami oświaty i leczniczymi, kościołami czy organizacjami społecznymi. 
Współpraca z tymi podmiotami, które mogą posiadać informacje o potencjalnych beneficjentach 
pomocy społecznej, zapewnia pełną i skuteczną identyfikację, a następnie ocenę sytuacji osób 
potrzebujących pomocy.

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku w 2018 r. najczęściej współdziałał z: Powiatowym Urzędem Pracy, 
dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Łasku, Prokuraturą, Sądem Rodzinnym 
i kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych w Łasku, PCPR w Łasku, ZGM w Łasku, ŁSM w Łasku, innymi jednostkami 
pomocy społecznej, a także organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób 
potrzebujących pomocy takimi jak: Stowarzyszenie Labor, Bełchatowskim Centrum Pomocy 
Bliźniemu Monar Markot w Bełchatowie, Schronisko im. Błogosławionego Franciszka 
Drzewieckiego w Henrykowie, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Fundacja „Kolumna Nasz Dom”, 
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła- Wrzeszczewice”, Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze sprawy” 
w Teodorach, Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś dzieciom” w Łopatkach, Fundacją  Magnifikat, 
Fundacją TVN” nie jesteś sam” oraz parafiami i kołem Caritas w Łasku. Zdecydowanie najczęstszą 
formą współpracy pomiędzy instytucjami była wymiana informacji, opinii i doświadczeń. 
W 2018 r. pracownicy socjalni w 521 przypadkach podejmowali współpracę z różnymi 
instytucjami oraz organizacjami w celu rozwiązania trudnych sytuacji życiowych swoich 
podopiecznych. Najczęściej, bo w 136 przypadkach podejmowano współpracę z dzielnicowymi 
KPP w Łasku, w 113 przypadkach współpracowano z Sądem Rodzinnym i kuratorami sądowymi, 
w 85 przypadkach współdziałano z placówkami oświatowymi, w 80 przypadkach z placówkami 
służby zdrowia. Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w 79 przypadkach 
włączono w rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych naszych klientów. W 19 przypadkach 
włączono do współpracy organizacje pozarządowe, a w rozwiązanie trudnych sytuacji  9 naszych 
beneficjentów włączono sołtysów i księży katolickich.

Do korzyści wynikających ze współpracy z wymienionymi instytucjami i organizacjami 
niewątpliwie należy zaliczyć zwiększenie skuteczności pomocy, sprawniejsze załatwianie spraw 
oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Wzajemna 
współpraca ma również wielki wpływ na zwiększenie kontroli społecznej nad działaniami 
pomocowymi, jak również formalne i merytoryczne zbliżenie do siebie instytucji.

(dotyczy zadania Nr 2 w Celu I Programu)
Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy jest 

praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na przywrócenie lub 
wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie 
ich do samodzielności życiowej i rozwoju.

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają przesłanki  
określone w art. 3, praca socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Łasku w 2018 roku objął pracą socjalną                   
i poradnictwem 546 rodzin zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasku. Praca socjalna może 
być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W celu określenia sposobu współdziałania                             
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia 
aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, 
określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika 
socjalnego).
Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu 
problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem 
możliwości wykorzystania zasobów osoby/rodziny/środowiska lokalnego.

W celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin pracownicy MGOPS w Łasku 
zawarli  9 kontraktów socjalnych (kontrakt typu A). Mając na celu wzmocnienie aktywności 
zawodowej i samodzielności życiowej osób i rodzin oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu pracownicy socjalni zawarli 35 kontraktów socjalnych (kontrakt typu B) z osobami 
znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

(dotyczy zadania Nr 3 w Celu I Programu)
Jak wynika z danych za 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             

w Łasku rozpatrywała 10 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym z 2017 r. i 33 wnioski, które 
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wpłynęły w 2018 roku. Na zlecenie Gminnej Komisji, pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku przeprowadzili z wszystkimi osobami kierowanymi na 
leczenie wywiady środowiskowe. W przypadku 21 osób zostały skierowane wnioski do Sądu 
Rodzinnego, który w oparciu o opinię biegłych zobowiązuje osobę uzależnioną do podjęcia 
leczenia odwykowego. Sąd w swoim postanowieniu wskazuje, czy osoba ma być objęta leczeniem 
stacjonarnym, czy też ambulatoryjnym oraz czy nad wykonaniem postanowienia ma czuwać 
kurator sądowy. W 2018 r. pracownicy socjalni MGOPS w Łasku na wniosek Prokuratorów 
Rejonowych w Łasku przeprowadzili 44 wywiady z osobami, wobec których toczyło się 
postępowanie w sprawie o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym.

Jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów jakie dotykają rodziny jest problem 
przemocy w rodzinie. Zjawisko to nie omija żadnej grupy społecznej i już dawno przestało być 
łączone jedynie z rodzinami „dysfunkcyjnymi”. Zgodnie z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe lub wielokrotne umyślne działanie bądź 
zaniechanie działania, które narusza prawa bądź dobra osobiste członków rodziny lub osób 
wspólnie zamieszkujących albo gospodarujących, w szczególności jeśli zachowania te narażają te 
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszają ich godność, nietykalność cielesną, 
wolność w tym seksualną, powodują szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 
wywołują cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Podejmowanie interwencji 
w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę 
„Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Na terenie Miasta i Gminy Łasku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, do zadań którego 
należy m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą.

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny w Łasku rozpatrywał 9 Niebieskich Kart, których 
procedura była wszczęta w 2017 roku, a ich zakończenie nastąpiło w 2018 roku. Do prowadzenia 
spraw z 2017 roku powołano 8 grup roboczych i w 2018 roku grupy spotkały się na swoich 
posiedzeniach 11- krotnie. We wszystkich przypadkach procedurę zakończono. W przypadku 
procedur Niebieskiej Karty, które zostały wszczęte w 2018 roku zostało zarejestrowanych 
25 spraw.  Niebieskie Karty głównie zostały sporządzone przez Komendę Powiatową Policji 
w Łasku, jedna przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Łasku. W prowadzonych sprawach udział brało 
17 dzieci, w 2 przypadkach rodziny dodatkowo zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku realizując postanowienia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. nadal kontynuował 
programy edukacyjno-terapeutyczne w formie 2 grup wsparcia: dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program edukacyjno – terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 
realizowany był od stycznia do listopada 2018 r. w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Łasku 
przy ul. Żeromskiego 14. W styczniu do programu przystąpiło 9 osób i dalej systematycznie grupa 
się powiększała uzyskując ostatecznie liczbę 17 osób.  Osoby zgłaszały się do programu 
dobrowolnie, często były kierowane przez pracowników MGOPS w Łasku. Przepracowano łącznie 
75 godzin, podzielonych na bloki tematyczne obejmujące spotkania 3 godzinne. Realizacja 
programu odbywała się w systemie półotwartym - dołączały dodatkowe osoby w trakcie realizacji 
programu za zgodą wszystkich uczestników. Podstawowym celem działań grupy było 
odbudowanie poczucia własnej wartości i nabycie umiejętności potrzebnych w procesie zmiany. 
Intencją w założeniach programu było odbarczenie osoby krzywdzonej z odpowiedzialności za 
przemoc wobec niej stosowaną. Podstawowy cel działań grupy był ukierunkowany na rozpoznanie 
i zmianę zachowań i postaw osób doświadczających przemocy w rodzinie. Realizacja tego celu 
osiągana była poprzez spotkania grupowe mające na celu psychoedukację i wzajemne wsparcie co 
zwiększało świadomość i korygowało zachowania i postawy uczestników grupy. Uzupełnieniem 

Id: 9900DE36-FBB1-4B63-8AFF-2DB2C10A60B2. Podpisany Strona 4



spotkań grupowych były konsultacje indywidualne i udzielanie indywidualnej pomocy 
psychologicznej.

Do grupy edukacyjno – terapeutycznej dla osób stosujących przemoc domową w miesiącu 
styczniu 2018 r. przystąpiło 6 osób. Frekwencja na zajęciach była bardzo niesystematyczna. 
W celu motywowania uczestników do udziału w zajęciach prowadzana była systematyczna 
współpraca  z pracownikami socjalnymi MGOPS. Ogółem w programie wzięło udział 12 osób. 
Przepracowano łącznie 75 godzin, podzielonych na bloki tematyczne obejmujące spotkania 
3 godzinne. Podstawowym celem działań programowych było powstrzymanie sprawców 
i zakończenie przemocy w rodzinie. Cel podstawowy ukierunkowany był na rozpoznanie i zmianę 
zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany był poprzez 
spotkania grupowe mające na celu psychoedukację i ćwiczenie zachowań prospołecznych. 
Zwiększyło to samoświadomość i skorygowało zachowania i postawy uczestników grupy. 
Uzupełnieniem spotkań grupowych były konsultacje indywidualne i udzielanie indywidualnej 
pomocy psychologicznej. Ze spotkań indywidualnych korzystały zwłaszcza te osoby  które 
zaczynały swój udział  w projekcie oraz te, które doświadczały kryzysów i potrzebowały 
indywidualnego wsparcia. Zawartość merytoryczna programu skoncentrowana była na osiągnięciu 
celu podstawowego i zawierała elementy, które dostarczyły wiedzy oraz stworzyły okazje do 
poznania siebie i pozwoliły na zmianę form myślenia i reagowania.

(dotyczy zadania Nr 4 w Celu I, zadania Nr 4 w Celu II i zadania Nr 3 w Celu III Programu)
Pomoc rodzinie biologicznej w opiece i wychowaniu dziecka oraz praca z rodziną to zadanie 

gminy, a rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza to zadanie powiatu. Piecza zastępcza nad 
dzieckiem jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez 
rodziców biologicznych. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie 
orzeczenia sądu, albo w sytuacjach wyjątkowych na podstawie umowy zawartej między rodziną 
zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, a starostą. Głównym celem funkcjonowania 
rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić. 
Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno 
przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny.

Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku w 2018 r. 
prowadzili pracę socjalną z rodzinami biologicznymi, dążąc do powrotu dzieci umieszczonych                     
w pieczy zastępczej do rodzin naturalnych. Zgodnie z art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej w 64 przypadkach brali udział w posiedzeniach zespołów do spraw 
oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej we współpracy z PCPR w Łasku 
i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Łasku. Celem spotkań było omówienie sytuacji dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej oraz sytuacji ich rodzin biologicznych. Prowadzono 
współpracę z placówkami i czuwano nad sprawowaniem opieki przez rodziny biologiczne w czasie 
urlopowania dzieci z tych placówek.

Pracownicy socjalni MGOPS w Łasku wydawali również opinie na temat funkcjonowania rodzin 
biologicznych na wniosek PCPR, domów dziecka i innych placówek pieczy zastępczej, sporządzali 
też wywiady środowiskowe z rodzinami biologicznymi w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej. Jako jednostka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 
pracownicy socjalni przeprowadzili 31 wywiadów środowiskowych z rodzicami zobowiązanymi 
do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Motywowano rodziny do 
wywiązywania się z tego obowiązku i podejmowania działań zmierzających do powrotu dzieci do 
rodzin naturalnych. W dwóch przypadkach na wniosek Sądu Rodzinnego sporządzono opinie 
o kandydatach na rodzinę zastępczą.

(dotyczy zadania Nr 5 w Celu I i zadania Nr 5 w Celu III Programu)
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 988 ze zm.), rodziny przeżywające trudności 
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w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci 
asystenta rodziny.

Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi                        
w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu 
trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi 
problemami. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży 
w ramach ustawy „Za życiem.” Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej 
aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji wspólnie 
nakreślonego z rodziną planu pracy.

Zadania asystenta rodziny szczegółowo określa art. 15 ust. 1  ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej  do których należy:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym ;
2. opracowanie, 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;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego     ;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych     ;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 
dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, 
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
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W związku z ogłoszonym w 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018 „ gmina Łask 
uzyskała dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie od stycznia do grudnia 
2018 r. w wysokości 17 771,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 16 446,56 zł. W ramach 
programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zatrudnił w oparciu               
o umowę  o pracę 1 asystenta rodziny, który na wniosek pracowników socjalnych objął wsparciem 
rodziny zamieszkałe na terenie miasta i gminy Łasku, które wykazywały problemy w wypełnianiu  
funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

Programem objętych zostało 14 rodzin z terenu miasta i gminy Łask, w tym 1 rodzina 
zamieszkała  w środowisku wiejskim. Asystenturą objęto 40 dzieci w wieku od 0-18 roku życia. 
Sześć rodzin stanowiły rodziny pełne (w tym w 1 rodzinie występowała emigracja zarobkowa). 
Osiem rodzin objętych wsparciem były rodzinami niepełnymi, w których dzieci pozostawały pod 
opieką matki, w tym w przypadku jednej  rodziny część dzieci (czworo) od 2013 roku przebywa 
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, a dwoje pozostaje  pod opieką matki. W jednej 
z rodzin jedno z dzieci od 2016 roku przebywa w spokrewnionej  rodzinie zastępczej (babka 
ojczysta), a drugie, na krótko przed objęciem asystenturą powróciło do rodziny biologicznej 
z pieczy zastępczej. W jednej rodzinie w czasie trwania asystentury dzieci umieszczono w rodzinie 
zastępczej. W 10 rodzinach nadzór prowadzą Sądowi kuratorzy społeczni i zawodowi. W 2 
rodzinach prowadzona była procedura Niebieskiej Karty.

Problemy jakie występowały w tych rodzinach to:
- nieumiejętność prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
- nieumiejętność rozwiązywania podstawowych problemów socjalnych,
- nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego,
- brak poczucia odpowiedzialności za własną osobę i rodzinę,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
- nadużywanie alkoholu,
- przemoc fizyczna i psychiczna,
- nieumiejętność skutecznej komunikacji.

W czasie trwania asystentury współpracowano przede wszystkim z matkami i dziećmi, 
w kilku przypadkach z obojgiem małżonków. W większości rodzin należało dać wzorce 
prawidłowego i akceptowanego społecznie postępowania. W części rodzin zauważono wyuczoną 
bezradność dorosłych, którzy wykazują brak mobilizacji do działania, a ich postawa jest 
wyłącznie roszczeniowa. Oczekują wyręczania w załatwianiu spraw urzędowych, bytowych, 
socjalnych. Nie wykazują żadnej inicjatywy, a ich funkcjonowanie opiera się głównie na 
pomocy ze strony MGOPS w Łasku i innych instytucji. Część rodzin potrzebowała po prostu 
wskazania kierunku działania i kontrolowania tych działań. W jednej rodzinie podjęto działania 
mające na celu ustalenie ojcostwa oraz uzyskanie roszczeń z tym związanych (świadczenia 
w postaci alimentów). W 2 rodzinach urodziły się kolejne, zdrowe dzieci. Jedna z rodzin boryka 
się z problemem natury mieszkaniowej (wypowiedzenie umowy najmu przez ZGM), ostatecznie 
sprawa trafiła do Sądu. W przypadku 6 rodzin toczyły się postępowania w przedmiocie władzy 
rodzicielskiej, w tym 3 rodziny objęto nadzorem kuratora lub rozszerzono nadzór na pozostałe 
dzieci. W sprawach sądowych dotyczących 4 rodzin  asystent uczestniczył jako świadek, a w 
przypadku 1 rodziny Sąd wnioskował o opinię  asystenta o rodzinie.  W dwóch rodzinach 
współpraca asystenta zakończona została przed czasem, ze względu na zmianę miejsca 
zamieszkania rodziny (poza terenem miasta i gminy Łask).

W okresie trwania asystentury niezbędna okazała się też współpraca z pracownikami szkół 
(dyrektor, pedagog, wychowawca), do których uczęszczały dzieci z rodzin objętych wsparciem 
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oraz kontakt osobisty  i telefoniczny z kuratorami prowadzącymi nadzór w tych rodzinach. 
Ponadto, uczestniczyłam w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego 
w pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza), a także w spotkaniach grupy roboczej w procedurze Niebieskiej Karty.

Roczny okres współpracy z asystentem  jest stosunkowo krótki, aby osiągnąć spektakularne 
efekty, biorąc pod uwagę problemy rodzin, które latami się nawarstwiały.  Praca z rodzinami 
wymaga wtedy dłuższego czasu, ponieważ polega przede wszystkim na metodzie małych 
kroków i oczekiwania na gotowość rodziny do rozpoczęcia procesu zmian. Trzy rodziny 
nie wyraziły chęci dalszej współpracy a asystentem, mimo iż nie osiągnęły wszystkich 
zamierzonych celów, a samą współpracę uważają za bezcelową. Osiem rodzin wyraziło chęć 
kontynuacji współpracy ze względu na niezrealizowane w całości cele postawione na początku 
współpracy oraz chęć zmiany swojego stylu życia.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce 
wsparcia dziennego. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina 
zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 zlecenie realizacji zadań jednostek 
samorządu terytorialnego, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta.

Na terenie miasta i gminy Łask w 2018 r. funkcjonowało 8 placówek wsparcia dziennego                 
z ogólną liczbą 180 miejsc. Pobyt dzieci w placówkach był nieodpłatny i dobrowolny. Każda 
placówka zapewniała dzieciom opiekę i wychowanie w godzinach pozalekcyjnych, pomoc 
w nauce, odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych, organizację czasu wolnego, 
zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

(dotyczy zadania Nr 6 w Celu I i zadania Nr 5 w Celu III Programu)
CEL II PROGRAMU

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
Świadczenia z pomocy społecznej uregulowane zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.                  

o pomocy społecznej. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące 
podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, 
w usługach i pieniężne. Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego 
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia 
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób czy rodzin.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia; niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności 
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł;
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.

W 2018 roku świadczeniami z zakresu pomocy społecznej Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku objął łącznie 542 rodziny, składające się z 1103 osób. Świadczenia w formie 
decyzji administracyjnej przyznano 655 osobom. Z pomocy finansowej w formie zasiłków stałych 
skorzystało 118 rodzin na kwotę 596 792 zł. W formie zasiłków okresowych udzielono pomocy 
finansowej 136 rodzinom składającym się z 278 osób na kwotę 197 309 zł w tym z powodu: 
bezrobocia objęto pomocą 85 rodzin, z powodu długotrwałej choroby 25 rodzin, oraz z powodu 

Id: 9900DE36-FBB1-4B63-8AFF-2DB2C10A60B2. Podpisany Strona 8



niepełnosprawności 28 rodzin. W formie celowych zasiłków pieniężnych na dożywianie objęto 
pomocą 182 rodziny, w tym 47 rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich, które uzyskały 
wsparcie finansowe na łączną kwotę 170 580 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, Stowarzyszenie „Nasza Kolumna” oraz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” we 
współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku w 2018 r. również 
organizowały pomoc żywnościową dla mieszkańców miasta i gminy Łasku. Pomoc w formie 
żywności kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły 
zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych lub posiłków. W 2018 r. 
pomocą w formie żywności oraz gorących posiłków zapewnianych przez Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń” objętych zostało ogółem 456 osób i rodzin. Artykuły żywnościowe trafiały do 
osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej oraz poziomie dochodów odniesionych do odpowiedniego kryterium 
dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej.

Kolejną formą pomocy na rzecz osób i rodzin jest dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Są to 
świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie z dnia 21.06.2001 r.             
o dodatkach mieszkaniowych i ustawie z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne, osób o niskich 
dochodach, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je 
wydatków

za zajmowany lokal mieszkalny. W 2018 r. wypłacono 940 świadczeń ze zryczałtowanego 
dodatku energetycznego na łączną kwotę 13 782,60 zł oraz 4302 świadczenia z dodatku 
mieszkaniowego na łączną kwotę 778 692,30 zł. W 2018 roku 9 rodzin ubiegających się 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego skorzystało z tej formy pomocy w oparciu 
o art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, mówiący o tym, że normatywną powierzchnię 
zwiększa się o 15 m ², gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku 
inwalidzkim, lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania 
w oddzielnym pokoju.

W myśl ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i różnych 
dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania                   
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą 
udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Od 1 stycznia 2018 r. 
Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej 
(tj. na urządzeniach mobilnych). Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów 
rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole 
wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
W gminie Łask Kartą Dużej Rodziny objętych jest łącznie 1098 osób wchodzących w skład 

218 rodzin, którym przyznano Kartę. W rodzinach którym wydano Kartę Dużej Rodziny 
zamieszkuje łącznie 689 dzieci. W 2018 r. wydano 149 Kart Dużej Rodziny w formie 
tradycyjnej oraz 40 kart w formie elektronicznej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jako 
dodatkowej formy Karty. Koszt realizacji Programu wyniósł 464,39 zł.

Rządowy program „Rodzina 500 Plus” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez 
przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe 
pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.                
W ramach powyższego programu w 2018 r. 1803 rodziny zamieszkujące na terenie gminy Łask 
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otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w 2018 r. zrealizował 30 794 świadczenia w ramach tego 
programu na łączną kwotę 15 479 236,65 zł. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w 2018 r. 
skorzystało 1 457 rodzin. Ogółem wypłacono 37 968 świadczeń na sumę 7 327 061,05 zł. 
W ramach Rządowego Programu „Dobry Start” mającego na celu wsparcie rodzin z dziećmi 
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w gminie Łask takim 
wsparciem objęto 3 105 dzieci, dla których wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 931 350 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”               
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) rodzinie w której urodzi się żywe dziecko z ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniem, albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe 
świadczenie w wysokości 4000 zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów osoby i rodziny. 
W 2018 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku wypłacił trzy takie 
świadczenia w wysokości 12 000 zł.

Rodziny zamieszkałe na terenie naszej gminy, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej                      
i życiowej mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne dla uczących się dzieci i młodzieży. Pomoc 
tę reguluje ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 t. j.)i jest 
realizowana w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w celu wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci  i młodzieży. Jeżeli rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe - może starać się o przyznanie 
pomocy w formie stypendium szkolnego.  Niezależnie od otrzymywanego stypendium 
szkolnego, gmina może przyznać zasiłek szkolny uczniowi, który przejściowo znalazł 
się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo 
trudną sytuację ucznia i utrudniającego naukę.

W 2018 roku w gminie Łask pomocą materialną w postaci stypendium szkolnego objęto 
182 uczniów, na kwotę łączną kwotę 135.517,75 zł. Pomoc materialną w postaci zasiłków 
szkolnych uzyskało 4 uczniów na ogólną kwotę 2.480 zł. Koszt wykonania powyższych zadań za 
2018 r. wyniósł ogółem 137 997,75 zł.

( dotyczy zadania Nr 1 w Celu II i zadania Nr 4 w Celu III Programu )
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z zakresu  

pomocy społecznej. Przyznanie posiłku to obowiązkowe zadanie własne gminy. Osoba lub 
rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa 
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem 
nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole 
może być realizowana w formie zakupu posiłków. Wieloletni program wspierania finansowego 
gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, ma na celu ograniczanie zjawiska 
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.

W ramach powyższego programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku                  
w 2018 roku objął pomocą w formie posiłku 127 rodzin i opłacił 199 dzieciom koszty pełnego 
obiadu, lub 1 gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach. W 2018 roku opłacono koszty 
26 139 posiłków na łączną kwotę 104 763 zł.

(dotyczy zadania Nr 2 w Celu II Programu)
Pracownicy socjalni MGOPS w Łasku systematycznie dokonują rozeznania w potrzebach 

rodzin, osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży zamieszkałych w ich rejonach 
opiekuńczych. Dzięki wizytom w ich domach, kontaktom z instytucjami, placówkami służby 
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zdrowia, oświaty oraz organizacjami, monitorują zachowania zdrowotne swoich klientów, 
konieczność wykonywania badań stanu zdrowia i ogólnej sprawności. W pracy socjalnej 
prowadzonej przez pracowników socjalnych duże znaczenie ma poradnictwo specjalistyczne 
dotyczące potrzeb zdrowotnych poszczególnych osób. Polega ono między innymi na 
przeprowadzeniu wstępnej diagnozy sytuacji zdrowotnej członków rodziny, określeniu obszaru 
ewentualnych dysfunkcji, analizie zmian w stanie zdrowia i kierowania do odpowiedniego 
poradnictwa specjalistycznego. Pracownicy wielokrotnie udzielali pomocy w zorganizowaniu 
wizyt u lekarzy specjalistów dla swoich klientów, a zwłaszcza matek z dziećmi. Pomagali 
kompletować dokumentacje medyczne celem wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 
Organizowali pomoc lekarską w domu chorego oraz usługi pielęgniarskie w ramach opieki 
długoterminowej. Niezmiernie istotne jest też motywowanie przez pracowników socjalnych do 
podejmowania przez poszczególne osoby i rodziny działań nakierowanych na utrzymanie 
i poprawę stanu zdrowia. Wspierając rodziny, pracownicy  promowali  odpowiednią edukację 
zdrowotną. Podejmowane działania najczęściej skupiały się wokół dzieci i młodzieży oraz osób 
starszych. To właśnie oni potrzebują największego wsparcia, zwłaszcza, że wciąż słyszy się 
o coraz nowszych zagrożeniach. Pracownicy MGOPS w Łasku dążą do rozwijania  
zainteresowań wśród dzieci i wskazywania młodym ludziom właściwej drogi, a także do 
wzmacniania rodzin, wzmacniania dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym, ale 
również wzmacniania ich na wielu płaszczyznach zainteresowań, miedzy innymi pasji 
sportowych i promowaniu zdrowego stylu życia w rodzinach. Pracownicy ośrodka starali się 
przede wszystkim nagłaśniać problemy, edukować, informować i promować w społecznościach 
lokalnych właściwe postawy zdrowotne i społeczne.

W 2018 r. w przypadku 2 rodzin pracownicy socjalni ściśle współpracowali z lekarzami,                     
a zwłaszcza pielęgniarkami POZ w Łask, w zakresie dbałości o stan zdrowia małoletnich dzieci.  
Pracownicy socjalni motywowali rodziców do odbywania z dziećmi wizyt u specjalistów oraz 
dbano o przestrzeganie terminarza szczepień ochronnych. Pracownicy niejednokrotnie 
zajmowali się też ustalaniem terminów wizyt i porad lekarsko – pielęgniarskich. W przypadku 
2 ciężarnych kobiet, motywowano do przestrzegania terminów wizyt kontrolnych, wykonywania 
zaleconych badań, a przede wszystkim prowadzenia zdrowego trybu życia, beż używek 
i właściwego odżywiania.

(dotyczy zadania Nr 3w Celu II Programu)
W sytuacji gdy rodzina przeżywa problemy uniemożliwiające prawidłowe wypełnianie 

obowiązków rodzicielskich, konieczne staje się umieszczenie dziecka poza rodziną naturalną. 
W tej sytuacji niezwykle ważne staje się zapewnienie dziecku właściwej opieki oraz 
optymalnych warunków rozwoju psychofizycznego poza jego domem rodzinnym. Jednym 
z najskuteczniejszych sposobów przyjścia z pomocą dziecku jest jak najszybsze umieszczenie go 
w rodzinie zastępczej. Zapewnia to dziecku ciągłość opieki oraz wychowania w warunkach 
rodzinnych, z kolei rodzicom biologicznym dziecka daje szansę na naprawę sytuacji rodzinnej 
i powrót do nich dziecka. W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecka 
przez rodziców, sprawowana jest nad dzieckiem piecza zastępcza. Dotyczy to rodziców, którym 
w drodze postępowania sądowego władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, bądź 
zostali jej pozbawieni. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, 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. Rodzinne formy opieki są najbardziej skutecznym 
sposobem kompensowania dzieciom braku rodziny własnej.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie gminy Łask jest powiat łaski. 
Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łaskim jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie.
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W 2018 roku w gminie Łask 4 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. Ogółem                       
w pieczy zastępczej w ubiegłym roku pozostawało 18 dzieci, w tym:

7 dzieci umieszczonych jest w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku,
7 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 2018 roku wydatkowano kwotę 

196 800  zł. W przypadku 13 dzieci gmina Łask finansuje 50 % kosztów pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej, w przypadku 1 dziecka koszty gminy wynoszą 30 %, natomiast w odniesieniu do 
4 dzieci umieszczonych w bieżącym roku w pieczy zastępczej koszty gminy stanowią 10 % 
ogółu wydatków.

(dotyczy zadania Nr 5 w Celu II Programu)
CEL III PROGRAMU

Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 
zdolności do wypełniania tych funkcji. Zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej dotyczą tworzenia systemu pomocy rodzinie, a jej celem głównym jest zapewnienie 
dziecku takich warunków, które umożliwią pozostanie w rodzinie biologicznej.

Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku we 
współpracy z asystentem rodziny na bieżąco monitorowali sytuację rodzin zagrożonych 
kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
Podejmowana była systematyczna współprac z pedagogami szkolnymi, pracownikami służby 
zdrowia, policją, kuratorami sądowymi i przedstawicielami innych instytucji, które miały 
kontakt z rodziną.

W ubiegłym roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w przypadku                
5 rodzin wystąpił do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Łasku z wnioskami                
o wgląd w sytuację rodziny. Na wniosek Sądu Rodzinnego pracownicy socjalni wraz 
z asystentem rodziny w przypadku 5 rodzin sporządzali opinię o funkcjonowaniu rodzin oraz 
sposobach wywiązywania się z władzy rodzicielskiej. Wobec jednej rodziny skierowano 
informacje do policji o jej monitoring. Pracownicy socjalni uczestniczyli także w spotkaniach 
inicjowanych przez inne instytucje takie jak: PCPR, SOSW, placówki szkolne, mające na celu 
wymianę informacji i zacieśnienie współpracy w celu kompleksowej pomocy 
interdyscyplinarnej.

W 2018 r. została wszczęta na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku procedura 
„Niebieskiej Karty” w rodzinie w której istniało podejrzenie, że matka stosuje przemoc wobec 
dziecka. Pracownicy socjalni uczestniczyli w pracach grup roboczych związanych 
z prowadzonymi procedurami „Niebieskiej Karty”. Mieszkańcy naszej gminy będący w trudnych 
sytuacjach życiowych, informowani byli przez pracowników socjalnych o możliwości 
skorzystania z pomocy: Punktu Konsultacyjnego (wsparcie terapeuty ds. uzależnień, 
psychoterapeuty, pedagogów), Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (porady prawnika), 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku (pomoc psychologiczna, prawna), Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku (wsparcie psychologów oraz pedagogów), Poradni 
Zdrowia Psychicznego w Łasku (wsparcie lekarza psychiatry),Poradni Leczenia Uzależnienia 
i Współuzależnienia od Alkoholu w Łasku.  (dotyczy zadania Nr 1w Celu III Programu).

Do zadań realizowanych przez pomoc społeczną należy udzielanie pomocy osobom 
uzależnionym od alkoholu, co reguluje art. 3 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej. Za rodzinę 

Id: 9900DE36-FBB1-4B63-8AFF-2DB2C10A60B2. Podpisany Strona 12



z problemem alkoholowym uważa się rodzinę, w której choćby jedna osoba pije w sposób 
przynoszący szkodę.

W rodzinach z problemem alkoholowym często dochodzi do zaniedbywania obowiązków 
opiekuńczych i potrzeb dziecka, co wywiera destrukcyjny wpływ na ich zdrowie fizyczne 
i psychiczne oraz na proces rozwoju tych dzieci. Zadaniem ośrodka pomocy jest wspomaganie 
tych osób i rodzin w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli. 
Pracownicy socjalni MGOPS w Łasku w ramach działań zawierają kontrakty socjalne dotyczące 
m.in. podjęcia leczenia odwykowego lub utrzymania abstynencji. W ubiegłym roku zawarto 
z rodzinami 7 takich kontraktów. Ponadto przeprowadzane są rozmowy uświadamiające 
i motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, lub kontynuacji podjętego leczenia. Osoby 
przejawiające problem alkoholowy kierowane są przez pracowników socjalnych do Poradni 
Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Łasku oraz do Klubu Abstynenta „Merkury” 
w Łasku. W przypadku 4 rodzin, gdzie osoby nie wyrażały chęci na podjęcie terapii, pracownicy 
socjalni MGOPS w Łasku złożyli wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w celu objęcia takich osób leczeniem. W przypadku 2 rodzin, pracownicy 
socjalni informowali Sąd Rodzinny o konieczności zmiany trybu leczenia odwykowego 
członków tych rodzin. Pracownicy socjalni prowadzili także systematyczną pracę socjalną na 
rzecz poprawy sytuacji życiowej tych rodzin oraz zmiany ich stylu życia.

(dotyczy zadania Nr 2 w Celu III Programu)
Utrwalenie stabilnego i jednolitego katalogu zadań realizowanych przez pracowników  

pomocy społecznej jest niemożliwe, gdyż zadania te ulegają ciągłym zmianom. Pracownik 
socjalny jest  niejednokrotnie organizatorem środowiska lokalnego, animatorem, koordynatorem, 
społecznikiem, pedagogiem i asystentem. Aktywizuje, wspiera i towarzyszy osobom i rodzinom 
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu  ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Nowe 
wyzwania w pomocy społecznej wymagają więc od pracowników stałego wzbogacania wiedzy 
i podnoszenia kompetencji zawodowych. Systematyczne dokształcanie i doskonalenie 
umiejętności zawodowych staje się więc niezbędne przy realizacji poszczególnych zadań.

W 2018 roku pracownicy MGOPS w Łasku uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- styczeń 2018 r. - szkolenie z zakresu „Świadczenia wychowawcze 500 + aktualne problemy” –
Ośrodek Twórczej Integracji w Łodzi, w szkoleniu uczestniczyło 2 pracowników

- luty 2018 r. – szkolenie z zakresu „Karat Dużej Rodziny” – Instytut Szkolenia i Analiz 
Gospodarczych Profilaktyka w Łodzi, w szkoleniu uczestniczył 1 pracownik

- marzec 2018 r. – szkolenie z zakresu „Czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie 
przyznawania świadczeń w trybie postępowania administracyjnego związane ze świadczoną pracą 
socjalną” – Profilaktyka Kier Bełchatów, w szkoleniu uczestniczyło 2 pracowników socjalnych

- czerwiec 2018 r. szkolenie z zakresu „ Udzielanie pomocy w postaci schronienia”, Profilaktyka 
Kier Bełchatów, w szkoleniu uczestniczyło 2 pracowników

- listopad 2018 r. – szkolenie z zakresu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020                 
w województwie Łódzkim” – Wojewódzki Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, w szkoleniu 
uczestniczył 1 pracownik

- listopad 2018 r. – szkolenie z zakresu „Przemoc wobec osób starszych” prowadzone przez 
Stowarzyszenie Niebieska Linia Warszawa, w szkoleniu w Załęczu Wielki uczestniczyło                           
2 pracowników socjalnych

Uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych pozwala na podniesienie 
dotychczasowej wiedzy przez pracowników i umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji.

(dotyczy zadania Nr 6 w Celu III Programu)
Monitoring i ewaluacja Programu.
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Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata             
2017 - 2019 jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci i wsparcia 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
Program ma  na celu przywrócenie tym rodzinom zdolności do właściwego wypełniania swoich 
ról, poprzez pracę z tymi rodzinami oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 
Charakter tego Programu jest zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i interwencyjny, 
w zależności od określonych celów szczegółowych i poszczególnych zadań prowadzących do 
ich realizacji.

Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawą 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Monitoringiem „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2017 – 
2019” zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku na podstawie 
pozyskiwanych informacji oraz danych ze sprawozdań uzyskiwanych od podmiotów 
uczestniczących w realizacji poszczególnych zadań. Celem prowadzonego przez ośrodek 
bieżącego monitoringu była obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawiały się 
podczas realizacji poszczególnych zadań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 
pomiędzy założeniami a osiąganymi rezultatami, na bieżąco były one weryfikowane 
i dostosowywane do potrzeb programu. Realizatorzy oraz partnerzy Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Łask starają się poprawić sytuację dziecka i rodziny, poprzez 
systematyczną pracę na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzin, 
ograniczanie zjawisk patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz 
stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka w ramach swoich kompetencji.

Z dokonanej analizy działań podejmowanych w ramach Programu wynika, że oferta 
wspierania rodzin przeżywających różnorodne problemy była szeroko dostępna i dopasowana do 
potrzeb tych rodzin. Rodziny zamieszkałe na terenie naszej gminy, znajdujące się w trudnej 
sytuacji finansowej, korzystały ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z zakresu pomocy 
społecznej. Pomoc w formie żywności kierowana była do tych rodzin, które z powodu niskich 
dochodów nie mogły zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych lub 
posiłków. Kolejną formą wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
była pomoc w postaci dopłat do wydatków mieszkaniowych. Rodziny o niskich dochodach 
mogły ubiegać się także o świadczenia w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczących 
się dzieci i młodzieży. Do poprawy sytuacji finansowej wielu naszych rodzin z dziećmi 
przyczynił się zapewne realizowany od kwietnia 2016 roku Program Rodzina 500+ oraz 
wprowadzony w 2018 r. Program „Dobry Start”. Warto zauważyć, że formą odciążenia rodzin 
wielodzietnych w kosztach codziennego funkcjonowania jest zapewne korzystanie  z Karty 
Dużej Rodziny.

W ramach realizowanego Programu zbudowano system monitoringu rodzin znajdujących się                
w sytuacji kryzysowej. Z uwagi na to, że rodzina zagrożona kryzysem wymaga wsparcia 
w formie specjalistycznego poradnictwa m.in. prawnego, psychologicznego, w zakresie 
uzależnień oraz terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej, w naszej gminie funkcjonują 
placówki takie jak: Punkt Konsultacyjny, Klub Abstynenta „Merkury”, oferujące bezpłatne 
poradnictwo i terapię. Mieszkańcy zostali zabezpieczeni w kwestii porad prawnych, sytuacji 
trudnych, związanych z przemocą, uzależnieniami czy problemami rodzinnymi. Z dokonanej 
analizy potrzeb w zakresie wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych widoczna staje się 
potrzeba uruchomienia programów pomocowych skierowanych bezpośrednio do rodziców 
w zakresie podnoszenia ich umiejętności i kompetencji rodzicielskich.

Rodziny wykazujące problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
obejmowane są wsparciem asystenta rodziny, który jest zatrudniony w MGOPS w Łasku. 
Asystent rodziny pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości 
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potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. Zgodnie z wymogami ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dzieci z rodzin przeżywających trudności 
w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej mają możliwość korzystania z pobytu 
w Placówkach Wsparcia Dziennego. W 2018 roku na terenie gminy Łask funkcjonowało 
8 placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego.  W placówkach tych dzieci mają 
zapewnioną opiekę  w godzinach pozalekcyjnych, otrzymują fachową pomoc w nauce, 
nadrabianiu zaległości szkolnych, a także pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu ich problemów 
osobistych, szkolnych i domowych.

W gminie Łask funkcjonuje także Zespół Interdyscyplinarny, do którego zadań należy 
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji 
w środowisku dotkniętym przemocą domową.

Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu 
się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich jej 
członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też największym zyskiem 
dla społeczności lokalnej. Pracownicy socjalni i asystent rodziny MGOPS w Łasku w ramach 
wykonywania swoich obowiązków, podejmują szereg  działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, 
borykających się z różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie rodziny te dotknięte są wieloma 
dysfunkcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy społecznej wysokiego 
profesjonalizmu i zaangażowania w podejmowanych działaniach. Aby sprawnie i efektywnie 
realizować działania Programu pracownicy socjalni i asystent rodziny MGOPS w Łasku, jak 
również  przedstawiciele  instytucji, placówek i organizacji muszą mieć dostęp do ciągłego 
podwyższania swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, 
warsztatach, seminariach itp.

Mając na uwadze doniosłą rolę rodziny w wychowaniu przyszłego pokolenia oraz zagrożenie 
wieloma problemami w wypełnianiu swoich funkcji należy stwierdzić, że realizacja Programu 
przynosi oczekiwane efekty, a działania podejmowane w ramach Programu należy kontynuować.
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