UCHWAŁA NR XXXVIII/386/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.
153) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2012 rok 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 XXXVIII/386/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 15 maja 2013 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA
2012 ROK
DZIAŁ I.
WSTĘP
Rodzina jest najważniejszą i podstawową komórką społeczną, na której opiera się całe
społeczeństwo. Występuje ona we wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa i we wszystkich
jego formach. Wywiera ona ogromny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny jej
członków, a w szczególności na dzieci. Wobec swoich członków rodzina pełni szereg zadań
i funkcji takich jak funkcja: opiekuńcza, ekonomiczna, prokreacyjna, socjalizacyjna,
wychowawcza, kulturowa i religijna. Funkcje te i zadania obejmują swoim zakresem
wszystkie dziedziny życia rodziny i poszczególnych jej członków. Stanowią one nierozerwalną
strukturę, a zakłócenia w realizacji choćby jednej z nich powoduje na ogół przejściową lub
dłuższą niewydolność ogólnego funkcjonowania całej rodziny.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. zobowiązuje do wspierania rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez podejmowanie
planowanych działań mających na celu przywrócenie tym rodzinom zdolności do wypełniania
tych funkcji. System pieczy zastępczej oznacza tu zespół osób, instytucji i działań mających na
celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności
sprawowania tej opieki i wychowania przez rodziców.
Obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa
na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
DZIAŁ II.
CHARAKTERYSTYKA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA i POMOCY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU W 2012 r.
W 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą i wsparciem
830 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Łask, w tym 262 rodziny wiejskie, w których żyło
łącznie 2112 osób. Ze świadczeń pieniężnych skorzystały 432 rodziny, w tym 127 rodzin
z terenu wsi. Pomocą w formie pracy socjalnej objęto łącznie 716 rodzin, w których żyło 1761
osób.
Poniższa tabela prezentuje typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2012 roku
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Powody przyznania pomocy w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:
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DZIAŁ III.
PIECZA ZASTĘPCZA
Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 z póź.zm.) gmina Łask zobowiązana jest do
ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości:
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej
Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2012 roku
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Na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Łasku oraz zawartych porozumień
z Powiatem Łaskim o ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej,
w 2012 roku 4 dzieci została umieszczona w spokrewnionych rodzinach zastępczych,
1 dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 4 rodzeństwa w Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Łasku. Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania
wychowanków w rodzinach zastępczych są w części finansowane przez gminę.
Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł na rok 2012 z tytułu finansowania pobytu dzieci w pieczy
zastępczej wydatkowano na ten cel sumę 14 428,71 zł.
DZIAŁ IV.
ASYSTENCI RODZINNI
Praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, którą organizuje gmina lub podmiot któremu gmina zleciła realizację tego
zadania polega w szczególności na :
a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
e) pomocy w integracji rodziny,
f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
g) dążeniu do reintegracji rodziny,
Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu jej funkcji
może ona na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej zostać objęta wsparciem
i pomocą asystenta rodzinnego.
Od miesiąca czerwca 2012 roku w ramach projektu systemowego „Własnymi siłami”
prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pracę z rodzinami
przeżywającymi trudności w wypełnianiu swoich funkcji rozpoczęło 5 asystentów
rodzinnych. Wsparciem asystentów rodzinnych zostało objętych 25 rodzin szczególnie
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkania trwały minimum 2 godziny w tygodniu,
dla każdej z rodzin, w terminie od czerwca 2012 r. do grudnia 2012 r.
Do zakresu zadań asystenta rodzinnego należało m.in.:
1)objęcie wsparciem rodzin, wskazanych przez pracowników socjalnych, zamieszkałych na
terenie miasta i gminy Łask;
2)wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności
społecznej;
3)prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, dotyczącego
możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe organy, urzędy,
organizacje pozarządowe;
4)udzielaniu specjalistycznej
wychowawczych, poprzez:

pomocy

rodzinie

w wypełnianiu

zadań

opiekuńczo

a) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
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b) naukę zarządzania budżetem domowym;
c) naukę skutecznego komunikowania się;
d) naukę sporządzania racjonalnych jadłospisów i tanich posiłków;
e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
f) pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,
g) pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów psychologicznych w rodzinie,
h) pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów wychowawczych z dziećmi
5)wspieranie osób w podejmowanych przez nich działaniach aktywizujących na polu
zawodowym: szkoleniach, korzystania z usług Biura Pracy, podejmowaniu pracy;
6)zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom w środowisku lokalnym;
7)kierowanie się zasadą dobra beneficjentów, poszanowania ich godności i prawa do
samostanowienia;
Do głównych problemów z jakimi spotykali się asystenci rodzinni należały : samotne
rodzicielstwo, problemy alkoholowe, niezaradność życiowa, trudne warunki mieszkaniowe
i materialne, niepełnosprawność lub długotrwała choroba, rosnące zadłużenia w opłatach
mieszkaniowych, spłatach kredytów bankowych, trudności opiekuńczo-wychowawcze
z dorastającymi dzieci.
DZIAŁ V.
ŚRODOWISKOWE FORMY WSPIERANIA RODZIN
Środowiskową formą wsparcia skierowaną do rodzin z dziećmi był zorganizowany w dniu
25 lipca 2012 roku Festyn Rodzinny we współpracy ze Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu
Merkury, Hufcem ZHP oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Łaskiej - Klub dla dzieci
i młodzieży URBAN HOUSE.
Festyn Rodzinny co roku organizowany jest z myślą o uczestnikach projektu „Własnymi
siłami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W ubiegłym roku również nie zabrakło naszych beneficjentów, bowiem udział
w festynie wzięły łącznie 234 osoby. Pojawiały się całe rodziny, grupy przyjaciół i znajomych.
Towarzysząca atmosfera sprzyjała wspólnej zabawie oraz stwarzała świetną możliwość
wcielenia w życie nabytych, w czasie warsztatów psychoedukacyjnych, umiejętności z zakresu
aktywnej integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wśród licznych atrakcji,
dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przygotowane przez Hufiec ZHP w Łasku,
a najmłodszym najwięcej uciechy sprawiły dmuchane zamki, trampoliny, oraz basen
z kulkami. Ogromną popularnością cieszyło się malowanie twarzy. Wspólne świętowanie
umilały występy zespołów młodzieżowych: The Source, Lapidarium, Crazy Brothers..
Kolejną formą wsparcia adresowaną do rodzin z dziećmi było spotkanie choinkowe
zorganizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
realizowanego projektu systemowego „Własnymi siłami” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. W spotkaniu które odbyło się w dniu 2 grudnia 2012 r. w Łaskim Domu
Kultury wzięło udział ponad 200 osób, którymi byli uczestnicy projektu systemowego wraz ze
swoimi dziećmi, ich krewni, przyjaciele i sąsiedzi. Impreza rozpoczęła się
bożonarodzeniowym przedstawieniem teatralnym z elementami profilaktyczno-edukacyjnymi
dla najmłodszych uczestników.
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Po przedstawieniu odbyły się liczne konkursy rodzinne, dziecięce, wspólne gry i zabawy.
Nie zabrakło również Mikołaja, który 120 dzieci obdarował drobnymi prezentami
gwiazdkowymi. Zorganizowany był również dla wszystkich poczęstunek w postaci ciast
i ciasteczek, ciepłych i zimnych napojów oraz innych słodyczy. Takie spotkania są okazją do
wspólnej zabawy dzieci z rodzicami, przyczyniają się do integracji i umacniania więzi
rodzicielskiej, rodzinnej i sąsiedzkiej. Pokazują jak można w przyjemny i efektywny sposób
spędzać czas w gronie najbliższych.
DZIAŁ VI.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin, który od kilku lat funkcjonuje w strukturze Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku jest jednym z głównych miejsc w systemie
pomocowym dla osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin
oraz osób doświadczających przemocy. Celem działalności Punktu jest także poradnictwo
psychologiczno - terapeutyczne w zakresie problemów osobistych, małżeńskich, rodzinnych,
poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie
problemów wychowawczych z dziećmi.
W 2012 roku w Punkcie zatrudnione były następujące osoby: 1 psychoterapeuta,
1 psycholog oraz 4 pedagogów ze specjalizacjami: socjoterapia, terapia rodzin, edukacja
seksualna, uzależnienia, logopedia. Dodatkowo zatrudniony był terapeuta, który prowadził
grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w Klubie Abstynenta „Merkury” oraz
pedagog i specjalista w zakresie terapii rodzinnej i pomocy psychologicznej, który zajmował
się pomocą osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Głównymi problemami, z jakimi w 2012 roku zgłaszały się osoby i rodziny do Punktu
Konsultacyjnego dla Rodzin były:
1)problemy z codziennym funkcjonowaniem, kryzysy związane z utratą pracy, zaburzenia
lękowe i depresyjne,
2)problemy małżeńskie, zaburzenia w relacjach z najbliższymi, poczucie osamotnienia kobiet,
3)problemy rodzinne
z współuzależnieniem,

związane

z nadużywaniem

alkoholu,

problemy

związane

4)towarzyszenie osobie przewlekle chorej w rodzinie, problem straty bliskiej osoby,
5)problemy bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego i upewniania się w swojej roli bycia
rodzicem,
6)przejawy agresji słownej i fizycznej u dzieci i młodzieży, zwłaszcza w wieku gimnazjalnym,
postawy buntu, braku szacunku, negatywizm w stosunku do osób dorosłych i rówieśników,
7)trudności wynikające z nadmiernego przeciążenia pracą i wymaganiami pracodawców,
8)trudne relacje z dorosłymi dziećmi, problem osamotnienia, braku wsparcia najbliższych,
9)przemoc w rodzinie.
W ubiegłym roku jak zauważyli specjaliści Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin,
niepokojąco zwiększyła się liczba osób bardzo młodych zgłaszających się o pomoc,
sygnalizując problemy związane z codziennym funkcjonowaniem wynikające
z doznawanych lęków i stanów depresyjnych.
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Jak obserwują pracownicy Punktu, ma to związek z bardzo niską wiedzą o sobie, swoich
zasobach i wartościach wśród tych osób, braku zainteresowań i życiu „z dnia na dzień”.
Tak jak i w poprzednim roku, został zauważony kolejny wzrost zapotrzebowania na
indywidualną i długoterminową formę pracy z klientem. Trudności dnia codziennego,
kłopoty finansowe, problemy małżeńskie i wychowawcze z dziećmi powodują, że
mieszkańcy naszej gminy coraz chętniej zgłaszają się po fachową pomoc i wsparcie.
Niejednokrotnie polecają naszą placówkę i zatrudnionych tam specjalistów swoim
znajomym bo wiedzą, że nie muszą sami sobie radzić z problemami, że są osoby z którymi
mogą się podzielić swoimi lękami, obawami, a jednocześnie pozostaną anonimowi.
DZIAŁ VII.
PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
Głównym celem działalności Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących w strukturze
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku jest zapewnienie opieki dzieciom
w czasie wolnym od szkolnych zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, przygotowywanie do
sprawdzianów wiedzy z poszczególnych przedmiotów szkolnych, pogłębianie wiedzy
w zakresie języków obcych, wspieranie rozwoju i zdrowych zachowań wychowanków. Dzieci
mające poważne problemy w nauce, mogą liczyć na indywidualną pomoc wychowawców.
W 2012 roku działalnością opiekuńczo – wychowawczą objęto 20 dzieci w Świetlicy
Środowiskowej Nr 1 przy ul. Narutowicza 28, 22 wychowanków w Świetlicy Środowiskowej
Nr 2 w Łasku przy ul. Plac Lotników Łaskich 1, oraz 24 wychowanków w Świetlicy
Środowiskowej Nr 3 przy ul. Toruńskiej 1. Tak jak w latach ubiegłych placówki obejmowały
również pomocą byłych wychowanków, którzy z różnych przyczyn potrzebowali wsparcia
i pomocy wychowawców.
Uczestnikami świetlic są dzieci w różnym wieku tj. od 7 do 17 lat, które zostały skierowane
do placówek przez MGOPS w Łasku, pedagogów i wychowawców szkolnych oraz kuratorów
sądowych. Dzieci te pochodzą głównie z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnych
wychowawczo, jak również zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W rodzinach tych
nieobcy jest problem bezrobocia, a co za tym idzie kłopoty finansowe, nierzadko alkoholizm
i rożne przejawy przemocy domowej.
Zajęcia w placówkach prowadzone są zgodnie z opracowanymi planami dydaktyczno –
wychowawczymi dla poszczególnych świetlic. Realizowano zajęcia rozwojowe, rozszerzające
i rozwijające wiedzę uczniów, plastyczno – techniczne, gry i zabawy rekreacyjno – ruchowe,
zajęcia teatralne, a także zajęcia sportowe na szkolnych salach gimnastycznych dla
poszczególnych świetlic.
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała zainteresowania, potrzeby
i oczekiwania wychowanków. Realizacja tychże form pracy opierała się na metodach pracy
indywidualnej, grupowej, dramie - stymulacji ról, pogadankach i projekcjach filmów.
Głównymi celami dydaktycznego planu pracy z dziećmi były:
1)stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowankom,
2)rozwijanie zainteresowań, kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni,
3)rozbudzanie inicjatywy twórczej do dalszego samokształcenia i rozwoju,
4)kształtowanie umiejętności współżycia
zachowania i wzajemnej życzliwości,
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5)współpraca z rodzicami, wychowawcami i instytucjami,
6)troska o zdrowie fizyczne i psychiczne wychowanków,
Dzieci i młodzież uczęszczające do placówek są otwarte wobec swoich wychowawców,
dzięki temu można rozwiązać wiele trapiących ich problemów osobistych i rodzinnych, co
zaowocowało wzmocnieniem procesu socjalizacji, polepszeniu wyników w nauce oraz
chęcią wzmożonej pracy nad sobą. Dzięki predyspozycjom wychowawców udało się
wykorzystać w pracy z dziećmi różne metody arteterapeutyczne, aby pokazywać im zdrowe
i społecznie akceptowane sposoby radzenia sobie z emocjami czy też wyrażania siebie.
W trakcie zajęć w każdej placówce systematycznie prowadzone są pogadanki na temat
wartości i postaw moralnych człowieka. Promowano zdrowy styl życia bez nałogów,
z daleka od używek, alkoholu, narkotyków i nikotyny. Prowadzono zajęcia tematyczne
dotyczące sekt, bezdomności, współuzależnienia i agresji.
Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych wychowankowie placówek wsparcia dziennego
również uczestniczyli w zajęciach świetlicowych. Zorganizowano dla nich warsztaty
plastyczne, taneczne, gry i zabawy ruchowe. Atrakcją dla dzieci był zapewne
zorganizowany wyjazd do kina w Łódzkiej Manufakturze i wizyta w Mc Donalds.
Wychowawcy placówek wsparcia dziennego starają się propagować obyczaje narodowe,
kultywować obrzędy ludowe oraz umacniać tradycję religijną. Wyjątkowym wydarzeniem
w życiu wszystkich placówek na które oczekują wychowankowie jest corocznie
organizowana Wieczerza Wigilijna, podczas której dzieci prezentują przygotowany
program artystyczny dla rodziców, opiekunów i zaproszonych gości. Z roku na rok przy
wspólnym wigilijnym stole zasiada coraz więcej osób, co niezwykle cieszy, gdyż rodzice
wychowanków chcą zobaczyć swoje pociechy podczas występów, integrują się
i identyfikują z placówkami, utwierdzając nas w przekonaniu o potrzebie takiej formy
pomocy dla dzieci. W placówkach uroczyście obchodzimy też Święta Wielkanocne, Dzień
Matki, Babci, Dziadka, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Wiosny.
Placówki Wsparcia Dziennego współpracują z Łaskim Domem Kultury, Biblioteką
Publiczną, Stowarzyszeniem Rodzina Wojskowa, Klubem Rencistów i Emerytów oraz
Parafią NMP w Łasku – Kolumnie.
Wychowawcy starają się, aby te placówki były ważnym miejscem dla młodych
podopiecznych. Dbają o miłą i ciepłą atmosferę, pełną akceptacji i chęci pomocy, której
niejednokrotnie brakuje dzieciom w ich rodzinnych domach, a jest niezbędnym elementem
dla ich właściwego rozwoju, wychowania i dalszego funkcjonowania w społeczeństwie.
Od 7 stycznia 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
dodatkowo podjął się zadania koordynowania działań opiekuńczo – wychowawczych
w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych w czterech szkołach na terenie gminy
Łask tj: w Szkole Podstawowej w Okupie, Wiewiórczynie, Bałuczu i Niepublicznej Szkole
Podstawowej we Wrzeszczewicach.
DZIAŁ VIII.
POTRZEBY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA
RODZINY
W ramach działań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku widzi wyraźną potrzebę zatrudnienia
asystentów rodzinnych. Wielość problemów jakie dotykają naszych podopiecznych, ich
złożoność, w wielu przypadkach życiowa niezaradność naszych klientów, brak umiejętności
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rozwiązywania codziennych spraw i kłopotów oraz brak dbałości o rozwój i wychowanie
dzieci powodują wzrost zapotrzebowania na systematyczną pracę i motywowanie tych rodzin
do zmian w swoim życiu.
Wielkość rejonów opiekuńczych i ogólna liczba podopiecznych nie pozwala pracownikom
socjalnym w pełni zaangażować się we wszystkie problemy trapiące każdego podopiecznego
oraz uczestniczenie w jego codziennym życiu i wskazywanie dróg jakimi mogą pokonać swoje
problemy. Specjalistycznym wsparciem i pomocą dla rodzin znajdujących się
w najtrudniejszych sytuacjach życiowych powinien się zająć asystent rodzinny.
W związku z ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej resortowym
programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok, Gmina Łask złożyła
zapotrzebowanie na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 2 asystentów rodzinnych.
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