
UCHWAŁA NR XLIII/427/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łasku za rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza się sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łasku za rok 2012 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 Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/427/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 września 2013 r. 

DZIAŁ I.
Wstęp

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku jest jednostką organizacyjną Gminy Łask, 
działa w oparciu o: 

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami)

- ustawę z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 
992 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zmianami)

- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami)

- ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734)

- ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami)

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 
1493 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu planu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz.135 ze zmianami)

- uchwałę Nr XVI/245/2004 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2004 roku w srawie uchwalenia 
statutu MGOPS w Łasku 

- uchwałę Nr XXII/318/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

- uchwały Nr XXII/217/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia 
projektu pt. „WŁASNYMI SIŁAMI” w ramach Poddziałania 7. 1. 1 w ramach Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego 

Zadania pomocy społecznej. Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 
społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 
zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy 
nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody 
nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od 
dnia 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający 
kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

- pracy socjalnej, 

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy 

Główne cele pomocy społecznej:
- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę 
możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka, 

- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym 
przemocą w rodzinie 

- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 

- stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

DZIAŁ II.
Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym na mocy Zarządzenia Nr 75/2011 
Burmistrza Łasku z dn. 11.04.2011r., Ośrodek funkcjonuje w oparciu o mieszaną strukturę 
organizacyjną, w której występują działy, równorzędne komórki i stanowiska indywidualne: 

- Dział Pomocy Środowiskowej, 

- Dział Świadczeń Pomocy, Usług Opiekuńczych i Dodatków Mieszkaniowych 

- Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

- Sekcja Ekonomiczno-Finansowa 

- Konsultanci: Radca Prawny 

Placówki wchodzące w skład systemu pomocy społecznej - ośrodki wsparcia 

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku 

- Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin w Łasku i w Kolumnie 

- Świetlica Środowiskowa Nr 1 przy ul. Narutowicza 28 

- Świetlica Środowiskowa Nr 2 przy Pl. Lotników Łaskich 1 

- Świetlica Środowiskowa Nr 3 przy ul. Toruńskiej 1 

Od dnia 1 marca 2011 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku jest odrębną jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej. 

Pracownicy MGOPS w Łasku 

Id: RPTDS-SZEGO-CKEYM-OLNXN-IARWB. Podpisany Strona 2



Według stanu na dzień 31.12.2012 roku, zadania pomocy społecznej realizowało 50 osób na 
45,25 etatach, ponadto 53 osoby zostały zatrudnione w ramach umowy- zlecenia ( usługi 
opiekuńcze, świetlice środowiskowe, punkt konsultacyjny i do realizacji projektu systemowego 
w ramach EFS) oraz 3 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Stawiane pracownikom merytorycznym wymagania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji 
są ściśle przestrzegane. Kadra kierownicza posiada wymagane wykształcenie a pracownikom 
stwarza się warunki umożliwiające podnoszenie kwalifikacji. W ramach prowadzonego przez 
Ośrodek projektu systemowego pn. „Własnymi siłami” w ramach Priorytetu VII PO KL – 
„Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zostało zatrudnionych 4 pracowników socjalnych 
i 1 osoba do koordynacji prac związanych z realizacją projektu. Wynagrodzenia tych osób były 
w całości refundowane ze środków EFS.

DZIAŁ III.
Klienci Systemu Pomocy Społecznej w Łasku

W Łasku, wg stanu na 31 grudnia 2012 roku - dane Urzędu Miejskiego w Łasku, zamieszkiwało 
28 090 mieszkańców, spośród nich system pomocy społecznej w roku 2012, objął wsparciem 
830 rodziny, w których żyło 2112 osób.Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy 
społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Łasku, przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych 
ponad 7,5 % ogółu ludności miasta. 

Id: RPTDS-SZEGO-CKEYM-OLNXN-IARWB. Podpisany Strona 3



Z przedstawionych danych wynika, że dominującym proble¬mem utrudniającym lub 
uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie osób i rodzin jest ubóstwo i bezrobocie, które jest 
udziałem 59,16 i 63,98% środowisk korzystających w roku 2012 ze świadczeń pomocy społecznej. 
Problem bezrobocia plasuje się na pierwszym miejscu także dlatego, że jest on najłatwiejszy do 
zdiagnozowania, z nim utożsamiają się sami klienci, potwierdzają go także dokumenty z urzędu pracy. 
Problem bezrobocia rzadko jednak występuje w odosobnieniu, najczęściej obok niego, jako przyczyna 
lub skutek pojawiają się takie problemy jak: uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, bezdomność, 
itp. Nawarstwienie problemów jest często zgubne w skutkach, prowadzi bowiem do degradacji osób 
i rodzin. Na kolejnym miejscu problemów, z jakimi borykają się środowiska korzystające z pomocy 
(ponad 43,61%), pojawiają się sprawy związane są ze złym stanem zdrowia (długotrwała choroba 
i niepełnosprawność). Środowiska te borykają się z trudnościami finansowymi, związanymi 
z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów leczenia oraz zakupu leków. W przypadku około 
19,88% środowisk głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 
które dotyczą w szczególności rodzin wielodzietnych i niepełnych. Rodziny te, najczęściej w związku 
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z trudnościami finansowymi, brakiem możliwości zmiany sytuacji nie potrafią radzić sobie 
z trudnościami dnia codziennego. 

DZIAŁ IV.
Wydatki MGOPS w Łasku

Na realizację zadań pomocy społecznej w 2012 roku wydano ogółem 12 065 906 zł. W porównaniu 
z rokiem 2011, zwiększyły się o 504 530 zł, tj. o 4,02 %. 

DZIAŁ V.
Charakterystyka systemu świadczeń rodzinnych
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W roku 2009 wydaliśmy 3225 decyzji, a 4126 rodziny korzystało ze świadczeń rodzinnych. 
W 2010 r. wydane zostały 3210 decyzje oraz świadczenia pobierało 4057 rodzin. W 2011 wydano 
2387 decyzji a 3014 rodzin korzystało ze świadczeń rodzinnych. W roku 2012 wydaliśmy 
2185 decyzji, a 2743 rodzin korzystało ze świadczeń. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy na 
ten cel 6 198 874 zł 

TYTUŁ I.
Fundusz Alimentacyjny

- Z dniem 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do 
alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowanymi z budżetu państwa. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 
jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. 
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- Liczba dłużników alimentacyjnych w naszej gminie wynosi 322. W okresie od 01-01-2012r. do 31-12-
2012r. wypłacono kwotę 945 470 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zarejestrowano 
wpłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 138 038,13 zł. W ramach działań wobec dłużników 
alimentacyjnych wysłano ok 690 pism do różnych instytucji. 

DZIAŁ VI.
Dodatki Mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu 
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych. 

W 2012 r. na dodatki mieszkaniowe i ryczałty wydano kwotę o łącznej wartości 1 111 135 zł oraz 
wystawiono 1094 decyzji w tym: 1036 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 23 decyzji 
odmownych, 26 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, 9 decyzji wygaśnięcia 
decyzji wstrzymującej i 1 decyzje wygaśnięcia decyzji przyznającej. Do najczęstszych przyczyn 
odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego należały: zbyt małe wydatki na mieszkanie w stosunku 
do dochodów jakie posiada wnioskodawca oraz zbyt duża powierzchnia zajmowanego lokalu. W tym 
okresie z dodatków mieszkaniowych skorzystało 547 rodzin, 6 rodzin otrzymało dodatek 
mieszkaniowy na lokale położone w gminie Łask, są to lokale pod zarządem prywatnych 
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administratorów (Ostrów, Wola Stryjewska, Wiewiórczyn, Teodory) oraz komunalne (Wronowice). 
Spośród wszystkich złożonych wniosków żaden nie został wycofany i żaden nie pozostał bez 
rozpatrzenia. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie wpłynęło żadne odwołanie. 

DZIAŁ VII.
Praca socjalna w roku 2012

Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana jako 
działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom. Polega ona na: 

1. Wspomaganiu jednostek i rodzin we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Cel ten obejmuje swym zakresem zapewnienie podstawowych warunków życia tym wszystkim, 
którzy z różnych przyczyn są ich pozbawieni oraz zminimalizowanie negatywnych skutków tego stanu 
rzeczy. 

2. Wspomaganiu grup i społeczności na rzecz ich rozwoju oraz kształtowanie lokalnej polityki 
społecznej. 

Dla realizacji powyższych celów pracy socjalnej pracownicy naszego Ośrodka podejmować muszą 
szereg zadań, które przedstawić można w sposób następujący: 

a) analiza i ocena zjawisk wymagających świadczenia pomocy oraz kwalifikowanie do uzyskania 
tych świadczeń; 
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (diagnoza), 

- analiza sytuacji klienta na podstawie sporządzanych sprawozdań, 

- analizy dot. aktywności w poszukiwaniu pracy przez klientów analizy zasadności świadczonej 
pomocy na rzecz klientów, 

- analiza sytuacji dzieci w rodzinach i ich potrzeby (wyprawki szkolne, dożywianie, kolonie, paczki 
świąteczne, zabezpieczenie czasu wolnego;), 

- monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych i starszych (regularne wejścia w środowisko celem 
kontroli świadczonych usług i zabezpieczenia bieżących potrzeb), 

- analiza potrzeb osób psychicznie chorych – trudne przypadki 

b) prowadzenie poradnictwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 
- udzielanie przez pracowników socjalnych informacji o prawach i uprawnieniach dla klientów 
MGOPS, 

- kierowanie klientów do konsultantów MGOPS 
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DZIAŁ VIII.
Działania realizowane przez system pomocy społecznej w Łasku w odniesieniu do istniejących 

problemów społecznych
a) Bezrobocie: 

Praca socjalna z bezrobotnymi to ogół działań podejmowanych przez pracownika socjalnego przy 
współudziale klienta, zmierzających do życiowego i zawodowego usamodzielnienia osób i rodzin 
dotkniętych problemem bezrobocia. Zakres podejmowanych działań determinowany jest oceną - 
diagnozą sytuacji klienta, zgodnie z wypracowanymi standardami. 

Sytuację i współpracę z bezrobotnym rozpatruje się w kontekście jego możliwości oraz 
funkcjonowania systemu rodzinnego. 

W oparciu o powyższe obszary formułowane są cele pracy socjalnej do których należą 
w szczególności: 

- przywrócenie zdolności do funkcjonowania na rynku pracy lub w środowisku pracy, 

- aktywizacja zawodowa, 

- zmiana motywacji i postaw klienta wobec pracy i jej poszukiwania, 

- przygotowanie do funkcjonowania w środowisku społecznym w sytuacji długotrwałej niemożności 
podjęcia zatrudnienia, 

- określenie sytuacji zdrowotnej (w tym objęcie ochroną osób niepełnosprawnych i zaburzonych 
psychicznie), 

- pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, w tym także pomoc w uzyskaniu 
dokumentacji niezbędnej do określenia tychże uprawnień w przyszłości. 

Pracę socjalną z bezrobotnym charakteryzują zasady: warunkowania pomocy, indywidualizacji, 
pomocniczości, podmiotowego traktowania i partnerskich relacji oraz aktywizowania 
bezrobotnego w oparciu o posiadane przez niego zasoby. 
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Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych i oznaczają one prace 
wykonywane przez bezrobotnych, którzy nie posiadają już prawa do zasiłku a korzystają 
z świadczeń pomocy społecznej w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co 
najmniej 7,70 zł za godzinę. Do tych prac kieruje, zgodnie z podpisanym porozumieniem 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy, do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji lub instytucjach statutowo 
zajmujących się pomocą na rzecz społeczności lokalnej. W 2012 roku w budżecie gminnym 
wydatkowano na ten cel kwotę 6 431 zł co stanowi 40% kwoty ogólnych kosztów prac społecznie 
użytecznych natomiast pozostałe 60%(9 647 zł) było pokrywane ze środków Funduszu Pracy 
będących w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, do prac skierowano ogółem 10 osób. Ta 
forma pomocy dla osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej służy, oprócz zapewnieniu 
osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków do życia 
i wsparcia działań społeczności lokalnych także zdyscyplinowaniu bezrobotnych i ograniczenie 
możliwości wykonywania przez nich pracy w „szarej strefie”. 

Projekt systemowy pn. „Własnymi siłami” w ramach Priorytetu VII PO KL – „Promocja 
integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej” 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2012 roku projekt systemowy 
w ramach PO KL pn. „WŁASNYMI SIŁAMI”, który zakładał współpracę z 88 osobami, 
długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, będącymi w wieku aktywności 
zawodowej o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych. Osoby te wprowadzone 
wcześniej w reintegrację zawodową mogą zostać w projekcie objęte reintegracją społeczną, która 
powinna wzmocnić dotychczasowe działanie i zmianę postawy na bardziej aktywną. Rekrutacja 
do projektu była prowadzona zgodnie z polityką równości szans, ponieważ dążyła do wyrównania 
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szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i zmniejszenia dysproporcji wśród osób korzystających 
z pomocy ośrodka. Zrekrutowano większą ilość kobiet (około 60 %), ponieważ spośród osób 
korzystających ze świadczeń ośrodka to przede wszystkim kobiety. 

W ramach projektu „Własnymi siłami” zawarto 77 kontraktów socjalnych z nowymi 
uczestnikami projektu, 9 kontraktów z osobami powracającymi po zakończonym udzialew latach 
poprzednich oraz 2 kontrakty z osobami kontynuującymi udział w projekcie od 2010r.W ramach 
podpisanych kontraktów zrealizowano następujące zadania: 

Zadanie 1. Aktywna Integracja: 

W drodze konkursu wybrano trzech doradców zawodowych, którzy w okresie od 14 maja do 
30 listopada zrealizowali dwie tury indywidualnych spotkań z 77 uczestnikami projektu. Podczas 
rozmów utworzono 77 Indywidualnych Planów Działania, CV oraz listów motywacyjnych. 
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych zostały skonsultowane z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Łasku na mocy porozumienia zawartego w dniu 24.03.2011 r. W okresie od 11.06.2012 do 
18.09.2012 zrealizowano trzy spotkania z psychologiem dla każdego z 70 uczestników. Od 
13.06.201 do 10.07.2012 zorganizowano warsztaty psychoedukacyjne dla 6 grup uczestników 
w wymiarze 35 godzin dla każdej z grup. Od czerwca do grudnia 2012 r. 25 rodzin zostało 
objętych wsparciem 5 asystentów rodzinnych (wyłonionych także w drodze konkursu), którzy 
indywidualnie docierali do osób zmarginalizowanych społecznie i udzielali im pomocy w zakresie 
uzgodnionych wspólnie problemów i potrzeb. Pomoc ta uwzględniała zarówno ich potrzeby jak 
i gotowość do realnego działania. Indywidualna pomoc służyła przede wszystkim rozwiązaniu 
konkretnych problemów podopiecznego, wzbudzeniu w nim wiary w swoje możliwości oraz 
motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe. 
Asystenci przede wszystkim mieli za zadanie zmienić stosunek osób zmarginalizowanych do 
własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na swoje życie, zmienić samoocenę. 
W okresie od 30.04. do 27.06.2012 jeden z kontynuujących uczestników ukończył kurs języka 
angielskiego. W ramach projektu zostały zorganizowane dwa warsztaty wyjazdowe w podziale na 
dwie tury 18-20.07 i 23-25.07 (Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, wizaż w wym. 
24 godz.) dla 54 osób 30.07-01.08 i 06-08.08 (Zarządzanie czasem i budżetem domowym w wym. 
24 godz.) dla 52 osób. W dniach 20.08-04.09.2012 r. zrealizowano szkolenie komputerowe dla 
36 uczestników, wykonawcą była firma usługowo-szkoleniowa „VERSUS” z Częstochowy, która 
została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Zajęcia odbywały się w Łasku przy ul. 
Kościuszki 22, kurs obejmował 60 godz.Od 08.10-26.11.2012 zostały przeprowadzone dyżury 
psychologiczne, łącznie 1350 min.W dniach 10.10 – 15.12.2012 16 osób uczęszczało na kurs 
języka angielskiego (60 godz.) oraz w dniach 09.10 – 15.12.2012 6 osób wzięło udział w kursie 
języka niemieckiego (60 godz.). Szkolenie językowe przeprowadziła firma FAIR PLAY Centrum 
Języków Obcych” Katarzyna Olszewska ul. 9 Maja 26, 98-100 Łask. 

Zrealizowano następujące szkolenia: 

- 24.09- 24.10 Bukieciarstwo dla 10 osób, 180 godz., teoria/praktyka: Hotel GRAF, ul. Piotrkowska 
10, 98-100 Łask, Wykonawca Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 3, 95-200 
Pabianice 

- 24.09 – 19.10 Kucharz z minimum sanitarnym dla 11 osób, 120 godz., teoria Internat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 Łask ul. Warszawska 13, praktyka Restauracja Miraż, ul. Łaska 1 98-220 
Zduńska Wola. Wykonawca ZDZ Łódź ul. Łąkowa 4, 90-563 Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. 
Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduńska Wola 

- 24.09 – 10.10 Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej dla 
11 osób, 88 godz., teoria Szkoła Podstawowa nr. 1 im. T. Kościuszki 98-100 Łask ul. 9 Maja 12, 
praktyka Gajewniki, 98-220 Zduńska Wola, Wykonawca Przedsiębiorstwo Szkoleniowo – Usługowo 
– Handlowe UNIVERSUM ul. Słowackiego 7, 98-220 Zduńska Wola. 
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- 24.09 – 05.11 Opiekunka domowa dla 8 osób, 180 godz.. teoria Internat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 Łask ul. Warszawska 13, praktyka DPS Zduńska Wola ul. Łaska 42 98-
220 Zd Wola. Wykonawca ZDZ Łódź ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduńska Wola 

- 25.09 – 14.12 Prawo jazdy kat. B. dla 21 osób, 60 godz., teoria w OSK Test ul. Orzechowa 19 Łask. 
Wykonawca OSK TEST Szczepan Pawlicki, Bachorzyn 53 ,98-113 Buczek . 

- 28.09 – 18.10 Palacz dla jednej osoby, 30 godz., Teoria, praktyka i wykonawca ZDZ Łódź ul. 
Łąkowa 4, 90-563 Łódź, OKZ Sieradz Plac Wojewódzki 3 

- 24.09 – 30.11 Pracownik ochrony fizycznej I stopnia dla jednej osoby, (245 godz.) Teoria, praktyka 
i wykona.wca ZDZ Łódź ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, OKZ Sieradz Plac Wojewódzki 3. 

- Carving dla jednej osoby (8 godz.). Wykonawca Edukator, miejsce szkolenia Łaski Dom Kultury, ul. 
Narutowicza 11, 98-100 Łask. 

- 12.11 – 12.12 Kosmetyczka dla 3 osób (180 godz). Wykonawca Centrum Kształcenia Biznesu, 
miejsce szkolenia teoria Hotel Graf ul. Piotrkowska 10 98-100 Łask, praktyka salon fryzjerski 
NICOLE ul. Wyszyńskiego 1, 95-200 Pabianice. 

- 26.11 –14.12.2012 r. 35 osób podzielonych na 3 grupy ukończyły kurs „Podstawy obsługi kasy 
fiskalnej „Wykonawca ZDZ Łódź, OKZ Sieradz zajęcia SP nr 2 ul. Warszawska 13, 98-100 Łask 

- 6.11-14.12 Masaż dla 5 osób (160 godz.) AKADEMIA ZDROWIA Izabela Łajs, ul. Główna 81, 95-
020 Justynów Filia Łódź, ul.Kilińskiego 21, 90-205 Łódź 

- 19.10 – 02.12 Kwalifikacja wstępna przyspieszona oraz prawo jazdy kat. C dla jednej osoby (190 
godz.)Liga Obrony Kraju Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Kierowców w Łasku, ul. Żeromskiego 
14, 98-100 Łask 

- 08.10 – 10.12 Przedstawiciel handlowy dla 3 osób (90 godz.) ZDZ Łódź ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz 

- 10.10 – 14.12 Instruktor nauki jazdy kat. B dla jednej osoby(128 godz.)Wykonawca AB Dagmara 
Mróz ul. Piotrkowska 134,90-062 Łódź, teoria ul. Dąbrowskiego 12c Zd. Wola 

- 26.10 – 12.12 Spawacz dla jednej osoby ( 160 godz.) ZDZ Łódź ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego,ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5 98-220 Zd. Wola 

- 10.10 – 15.12 Język angielski dla 16 osób (60 godz.) oraz 09.10 – 15.12 język niemiecki dla 
6 osób(60 godz.) FAIR PLAY Centrum Języków Obcych” Katarzyna Olszewska ul. 9 Maja 26, 98-
100 Łask. 

- 10.10 – 23.11 Obsługa LPG dla 4 osób (20 godz.) ZDZ Łódź ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduńska Wola 

- 15.10 – 21.11 Operator Koparko Ładowarki klasa III dla 14 osób(202 godz.)Teoria i praktyka 
OSKiDOP ul. Wojska Polskiego 42, 98-200 Sieradz, 

- 10.10 – 09.11 Fryzjerstwo dla 5 osób (170 godz.). Wykonawca Centrum Kształcenia Biznesu, 
miejsce szkolenia teoria Hotel Graf ul. Piotrkowska 10 98-100 Łask, praktyka salon fryzjerski 
NICOLE ul. Wyszyńskiego 1, 95-200 Pabianice. 

- 27-30.11.2012 r. KNX Partner dla jednej osoby. Wykonawca/zajęcia PŁ ul. Wólczańska 175, 90-924 
Łódź 

Działania Środowiskowe 

- 30 maja 2012 r. zorganizowano jednodniową wycieczkę do Wrocławia. 50-osobowa grupa zwiedziła 
m.in.: stary rynek, Ostrów Tumski, Park Szczytnickiego oraz ogród japoński. Uczestnicy wzięli 
udział w rejsie po Odrze. 
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- 25.07.2012 r. na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Łaskiej, Stowarzyszeniem 
Abstynentów Klubu „Merkury” oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec 
Łask im. Dywizjonu 303 zorganizowano Festyn rodzinny. W ramach poniesionych kosztów znalazły 
się koszty: cateringu, wynajęcia sceny, zakup drobnych nagród rozdanych podczas konkursów, 
wynajęcie stoiska z watą cukrową. Festyn odbył się na placu targowym przy ulicy Batorego, wzięły 
w nim udział 234 osoby. 

- 23.08.2012 r. zorganizowano wycieczkę do Torunia w której wzięło udział 38 uczestników 
i 4 opiekunów. W kosztach organizacji znalazły się koszty biletów wstępu do muzeum, planetarium, 
zakupu drobnych upominków, usługi gastronomiczne oraz usługa przewodnicka. 

- 11.11.12 r. zorganizowano wyjazd do teatru Powszechnego w Łodzi, w którym udział wzięło 
35 uczestników oraz 4 opiekunów. Pokryto koszty ubezpieczenia, transportu, wyżywienia, biletów. 

- 02.12.12 r. w Łaskim Domu Kultury zorganizowano Spotkanie choinkowe, w którym wzięły udział 
74 osoby, 125 dzieci uczestników projektu oraz osób z otoczenia. Pokryto koszty organizacji 
artystycznej imprezy, cateringu, zakupu 50 szt. drobnych maskotek wręczonych podczas realizacji 
konkursów. Zakupiono 87 paczek świątecznych. 

- 13.12.12 r. zorganizowano wyjazd do kina (Cinema City Łódź), w którym udział wzięło 
35 uczestników plus 4 opiekunowie. Pokryto koszty ubezpieczenia, transportu, wyżywienia, biletów. 

- 18.12.12 r. zorganizowano debatę podsumowującą realizację projektu, w której wzięli udział 
uczestnicy projektu kadra projektu, przedstawiciele władz miejskich 

Całkowita wartość projektu w 2012 r. wyniosła 801521 zł przy dofinansowaniu 717 423,01 zł 
i wkładzie własnym 84 098 zł. 

(zadanie realizowane zgodnie z 6 celem szczegółowym Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych - pomoc rodzinie z problemem bezrobocia)

b) Niepełnosprawność: 

Praca socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych to działalność skierowana na ich aktywizacją, 
wzmacnianie samodzielności, motywowanie do samodzielnego radzenia sobie w codziennych 
sprawach życiowych do podejmowania aktywności domowej i zawodowej. Ważnym elementem jest 
budowanie i wzmacnianie potencjału opiekuńczego tworzonego przez rodzinę i najbliższe otoczenie 
oraz udzielanie wsparcia (informacyjnego, emocjonalnego, materialnego, wsparcia przez 
świadczenie usług, wsparcia w rozwoju). 

Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi obejmuje diagnozę w zakresie: 

- przyczyny niepełnej sprawności, 

- ocenę i pomiar niepełnej sprawności, 

- postawy osób niepełnosprawnych wobec własnej niepełnosprawności, 

- zmiany ról i pozycji społecznych w związku z niepełną sprawnością, 

- ograniczenia i potencjał osoby niepełnosprawnej, 

- postawy rodziny wobec osoby niepełnosprawnej, 

- wydolności opiekuńczej rodziny (poziomu sprawności fizycznej i psychicznej członków rodziny, 
pełności i niepełności rodziny, wielodzietności, fazy życia rodziny, motywacji, dyspozycyjności 
członków rodziny, sytuacji bytowej, wiedzy i umiejętności), 

- diagnozę środowiska sąsiedzkiego - sieć wsparcia. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, 
w stosunku do których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 
przyznano wskazania do terapii zajęciowej. Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym 
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 
pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia. 

Celem rehabilitacji społecznej jest włączenie osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy 
życia społecznego, by mogła być i czuć się użytecznym i w pełni wartościowym członkiem 
społeczności. Jest to proces, który ma na celu możliwie jak największe usamodzielnienie. 
Szczególną uwagę zwracamy na takie działania, które związane są z wyposażeniem uczestników 
w umiejętności w zakresie zaradności osobistej i życia codziennego. 

Drugą podstawową formą rehabilitacji prowadzoną w warsztacie jest rehabilitacja zawodowa. 
Polega ona na świadczeniu takich usług jak m. in.: poradnictwo zawodowe i szkolenie zawodowe. 
Celem jej jest podjęcie przez osobę niepełnosprawną odpowiedniej pracy oraz utrzymanie się 
w niej. Ponadto w procesie rehabilitacji zawodowej uczestnicy poddawani są treningom mającym 
na celu wyposażenie ich w szereg cech osobowościowych mile widzianych przez pracodawców, 
takich jak: punktualność, staranność i dokładność, odpowiedzialność za wykonywane zadania, 
umiejętność współpracy w grupie itp. 

W Warsztacie prowadzone są różnorodne formy terapii tj.: ergoterapia, arteterapia, 
psychoterapia (indywidualna i grupowa), muzykoterapia, hydroterapia, terapia ruchem (ćwiczenia 
ogólnousprawniające, choreoterapia) i zajęcia sportowe. 

Do metod stosowanych w terapii zajęciowej należą różnego rodzaju treningi. Są to: trening 
podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, trening w zakresie wyglądu zewnętrznego 
i higieny osobistej, trening codziennych umiejętności praktycznych w domu (np. sprzątania, 
prania, prasowania), trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia, trening 
zachowań rynkowych i ekonomicznych (rozpoznawanie nominałów pieniężnych, planowania 
wydatków, zachowań przy zakupach itp.), trening rozwiązywania problemów w trudnych 
sytuacjach międzyludzkich (radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, radzenia sobie z własną 
i cudzą agresją, nauka kompromisu itp.), trening przygotowania do podjęcia pracy (szkolenia 
w PUP, które mają na celu np. poznanie możliwości rozwoju zawodowego i zasad planowania 
własnej kariery zawodowej, możliwości rejestracji, aktywizacji zawodowej oraz dostępnych 
usługach i instrumentach rynku pracy), nauka pisania CV. 

W zajęciach terapeutycznych uczestniczyły codziennie 23 osoby z umiarkowanym (14 osób) 
i znacznym (9 osób) stopniem niepełnosprawności. W tym kobiet ze znacznym stopniem – 6, 
z umiarkowanym – 8, mężczyzn ze znacznym – 3, z umiarkowanym – 6. 

Przedział wiekowy w roku 2012 wynosił od 22 do 39 lat (14 kobiet i 9 mężczyzn). Średnia 
wiekowa wynosiła 28 lat. Wszyscy uczestnicy warsztatu są mieszkańcami powiatu łaskiego. Na 
dzień 31 grudnia 2012 r. byli mieszkańcami poszczególnych gmin: Gmina Łask –18 osób, Gmina 
Buczek –2 osoby, Gmina Wodzierady –3 osoby. 
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Wśród podopiecznych występują następujące rodzaje niepełnosprawności (przeważnie 
sprzężone): upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, upośledzenie narządu ruchu, choroby 
neurologiczne, epilepsja, zaburzenia słuchu, zaburzenia mowy, choroby narządu wzroku, choroby 
narządu moczowo-płciowego, choroby układu oddechowego i krążenia oraz inne 
(metaboliczne).Podopieczni uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych, które prowadzone były 
w 4 pracowniach: komputerowej, plastycznej, krawiecko-dziewiarskiej oraz gospodarstwa 
domowego. 
Osoby ze wskazaniami lekarskimi do ćwiczeń rehabilitacyjnych brały udział w zajęciach 
rehabilitacji ruchowej. Raz w tygodniu dla osób umiejących pływać zorganizowaliśmy wyjazd na 
basen. 

W Warsztacie działają dodatkowo 3 sekcje: teatralna, wokalna i sportowa. Podopieczni 
uczestniczyli w licznych zawodach sportowych, konkursach plastycznych i wokalnych oraz 
przeglądach twórczości teatralnej. 

Frekwencja uczestników WTZ w 2012 r. 

Styczeń – 87% 

Luty – 87% 

Marzec – 91% 

Kwiecień – 92% 

Maj – 88,3% 

Czerwiec – 85,5% 

Lipiec – 93,3% 

Sierpień – 81,5% 

Wrzesień – 92,3% 

Październik – 89,4% 

Listopad – 91,3% 

Grudzień – 89% 

W/w poziom frekwencji spowodowany był okresowymi chorobami, wyjazdami na turnusy 
rehabilitacyjne, pobytami w szpitalach oraz złym samopoczuciem.W Warsztacie pracuje Rada 
Programowa w skład, której wchodzą: kierownik, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog, pracownik socjalny i technik fizjoterapii. Rada Programowa przygotowuje dla 
każdego uczestnika co roku indywidualny program rehabilitacji oraz raz na rok ocenia postępy 
jakie poczynił każdy uczestnik. Natomiast raz na pół roku odbywa się ocena z udziałem 
uczestników, a raz na trzy lata dokonywana jest ocena kompleksowa. 

Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia: Liczba 
uczestników, którzy opuścili warsztat - 3 osoby. 

Przyczyny opuszczenia WTZ: 

- jedna osoba z powodu zmiany opiekuna prawnego oraz miejsca zamieszkania (inny powiat) została 
skreślona z listy uczestników z dn. 29.02.2012 r. (obecnie WTZ w Sieradzu)

- dwie osoby z powodu braku rokowania co do dalszej rehabilitacji zawodowej zostały skreślone 
z listy uczestników WTZ z dn. 31.07.2012 r. Osoby te zostały skierowane do ŚDS (obecnie są 
uczestnikami ŚDS w Łasku). 

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: 

a) zaradności osobistej i samodzielności, 
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b) rehabilitacji społecznej, 

c) rehabilitacji zawodowej 

Zaradność osobista i samodzielność: 

- higiena osobista – 4 osoby 

- ubieranie się – 4osoby 

- spożywanie i przygotowywanie posiłków – 10 osób 

- poruszanie się (orientacja) w otoczeniu – 3 osoby 

- zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych – 4 osoby 

Rehabilitacja społeczna: 

- porozumiewanie się z otoczeniem, mowa czynna – 6 osób 

- porozumiewanie się z otoczeniem, mowa bierna – 2 osoby 

- współpraca w grupie – 6 osób 

- nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji interpersonalnych – 3 osoby 

Rehabilitacja zawodowa: Sprawność psychofizyczna: 

- lokomocja – 1 osoba 

- sprawność motoryczna mała – 1 osoba 

- uwaga i koncentracja – 2 osoby 

Sfera emocjonalno-motywacyjna: 

- poziom motywacji – 4 osoby 

- ogólne funkcjonowanie emocjonalne – 1 osoba 

- wrażliwość emocjonalna , odporność na stres – 3 osoby 

Dojrzałość społeczna: 

- zachowania w miejscach publicznych – 1 osoba 

- zachowania w miejscach konfliktowych – 2 osoby 

- zachowania prospołeczne – 5 osób 

Dojrzałość zawodowa: 

- sposób realizacji zleconych zadań – 3 osoby 

- tempo pracy – 3 osoby 

- postawa zawodowa – 3 osoby 

- postawa wobec opiekuna pracy – 3 osoby 

W 2012 r. zostały przyjęte do Warsztatu 3 osoby ( 3 kobiety z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności). 
Efekty terapii zajęciowej Rada Programowa dostrzega u wszystkich uczestników, lecz stopień 
tych efektów uzależniony jest głównie od stopnia niepełnosprawności i rodzaju schorzenia. Po 
dokonaniu oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji Rada Programowa postanowiła 
skreślić z listy uczestników WTZ 2 osoby z powodu braku rokowania co do dalszej rehabilitacji 
zawodowej. Natomiast pozostałym uczestnikom postanowiła przedłużyć pobyt w Warsztacie, 
gdyż rokują oni nadzieję na podjęcie pracy w wyniku dalszej rehabilitacji zawodowej. 
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W roku 2012 jedna uczestniczka brała udział w projekcie „Szansa na godne życie” 
organizowanym przez PCPR w Łasku. 

W roku 2012 Warsztat był już po raz dziewiąty organizatorem zawodów pływackich 
„MUSZELKA”. Patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold 
Stępień. W zawodach udział brało 14 placówek z całego województwa łódzkiego. 

W ramach rehabilitacji społecznej współpracujemy również z innymi placówkami zajmującymi 
się osobami niepełnosprawnymi m. in. z WTZ w Łodzi, Zduńskiej Woli, Pabianicach, 
Konstantynowie Łódzkim, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim, Łęczycy, Zgierzu, 
Piotrkowie Tryb. oraz DPS-em w Chorzeszowie. 

Tradycyjnie jak, co roku byliśmy uczestnikami Targów Rehabilitacyjnych w Łodzi, na których 
mieliśmy możliwość zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem rehabilitacyjnym oraz 
wszelkimi nowinkami dla osób niepełnosprawnych prezentowanymi przez wystawców krajowych 
i zagranicznych. 

Do znaczących imprez sportowych w jakich braliśmy udział należą m. in.: Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka”, zawody pływackie „Muszelka”, bieg Pamięci Jana Pawła 
II, zawody boccia zorganizowane przez PCPR w Łasku. 

Dobrze układa nam się również współpraca z rodzicami naszych podopiecznych. Do tradycji 
należą już spotkania noworoczne oraz spotkania z okazji Dnia Mamy i Taty. Rodzice są 
zainteresowani postępami rehabilitacyjnymi swoich dorosłych dzieci. 

W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej organizowane były w WTZ w 2012 r. 
następujące wycieczki, imprezy okolicznościowe, wystawy i spotkania integracyjne. 

- 19.01. 2012 r. Noworoczne spotkanie z rodzicami w GKO „Muza”, prezentacja multimedialna, 
występ wokalny, poczęstunek. 

- 25.01.2012 r. Wyjście do ŁDK, wystawa „ Kraina świateł” Bożeny Luźna. 

- 30.01. i 31.01.2012 r. Wyjście na salę gimnastyczną do SP Nr 1 w Łasku (gry i zabawy). 

- 07.02. i 09.02.2012 r. Wyjście na salę gimnastyczną do SP Nr 1 w Łasku. 

- 16.02.2012 r. Tłusty Czwartek w WTZ. 

- 01.03.2012 r. Zawody pływackie „Muszelka 2012” pod patronatem Marszałka Województwa 
Łódzkiego Witolda Stępnia dla WTZ-ów z woj. łódzkiego. 

- 22.03.2012 r. Szkolenie uczestników WTZ w PUP w Łasku, które miało na celu zapoznanie 
z wybranymi zawodami jakie funkcjonują na rynku pracy oraz przybliżenie kilku nietypowych 
zawodów i związanych z nimi czynności. 

- 29.03.2012 r. Śniadanie Wielkanocne w WTZ. 

- 15.04.2012 r. Udział w Biegu Pamięci Jana Pawła II w kategorii osoby niepełnosprawne, wyniki: 

- II miejsce Ewa Kowalczyk, 

- III miejsce Anna Siniarska, 

- III miejsce Tadeusz Tomczak 

- 17.04.2012 r. Wizyta w WTZ uczniów Szkoły Specjalnej w Łasku ( klasa przysposabiająca do 
pracy), przyszli kandydaci do WTZ. 

- 19.04.2012 r. Udział w zawodach boccia zorganizowanych przez PCPR w Łasku w ramach projektu 
„Szansa na godne życie”. 

- 27.04.2012 r. Wyjście do ŁDK na spektakl teatralny pt. „Z jakim się wdajesz, takim się stajesz” 
w wykonaniu grupy teatralnej Pospolite Ruszenie ŁDK. 
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- 02.05.2012 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – udział w uroczystości na Placu 11 Listopada 
w Łasku. 

- 19.05.2012 r. Jarmark Łaski (wystawa prac uczestników WTZ). 

- 24.05.2012 r. Udział w VII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka 
2012”. 

- 31.05.2012 r. Spotkanie z rodzicami połączone z Dniem Mamy, Dniem Taty i Dniem Dziecka 
w GKO w Łasku. 

- 01.06.2012 r. Udział w zawodach boccia w ramach projektu „Szansa na godne życie” 
zorganizowanych przez PCPR w Łasku w Zespole Szkół w Sędziejowicach. 

- 04.06.2012 r. Wręczenie nagród pokonkursowych „Sztuka jak balsam” w Łódzkim Domu Kultury 
w Łodzi, wyniki: 

- II miejsce w kategorii sztuka użytkowa – Michał Koliński 

- II miejsce w kategorii sztuka mieszana – Ewa Kowalczyk, Mariusz Parada, Kamil Twardowski 

- 12.06.2012 r. Udział w Wojewódzkim Integracyjnym Turnieju Gier i Zabaw zorganizowanym przez 
SOSz w Łasku. 

- 14.06.2012 r. Udział w konkursie tańca w Konstantynowie Łódzkim. 

- 19.06.- 20.06.2012 r. Dwudniowa wycieczka do Łowicza, Nieborowa, Żelazowej Woli, Arkadii, 
Sromowa i Maurzyc. 

- 20.08.-31.08.2012 r. Szkolenie zawodowe uczestniczki WTZ „Kurs gotowania i przygotowywania 
posiłków” w ramach projektu „Szansa na godne życie”. 

- 12.09.2012 r. Wyjazd uczestników WTZ do Łęczycy na „Przegląd Piosenki Wakacyjnej”. 

- 14.09.- 16.09.2012 r. Wyjazd uczestniczki WTZ do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia w ramach 
projektu „Szansa na godne życie”. 

- 21.09.2012 r. Wyjazd do Łodzi na Targi Rehabilitacyjne, odbiór nagród pokonkursowych 
organizowanych przez PFRON w Łodzi. Wyniki konkursu: 

- II miejsce w kategorii tkanina i aplikacja dla Agaty Moder i Elwiry Jagiełło za pracę „Płomień 
Olimpijski”. 

- III miejsce w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba dla Michała Kolińskiego za pracę 
„Kajakarze”. 

- III miejsce w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba dla Ewy Kowalczyk za pracę „Rzut po 
medal”. 

- 05.10.2012 r. Wernisaż wystawy pokonkursowej „Wszystkie barwy ziemi” zorganizowany przez 
ŚDS w Łasku. Wyróżnienie dla Grażyny Szewczyk 

- 19.10.2012 r. Wizyta w WTZ delegacji z Belgii „Projekt programu misji stypendialnej – 
Doskonalenie i promowanie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych w województwie 
łódzkim”. 

W roku 2012 Warsztat na swoją działalność ze środków PFRON otrzymał 340 308 zł, ze 
środków powiatu otrzymano 37 812 zł natomiast Gmina Łask sfinansowała koszty obiadu dla 
uczestników zawodów pływackich „Muszelka” w wysokości 2000 zł 

- (zadanie realizowane zgodnie z celem szczegółowym nr 4 Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych - system wsparcia osób niepełnosprawnych)

c) Bezdomność: 
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Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek zapewnienia osobom bezdomnym 
schronienia, posiłku i ubrania. Celem realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku jest reintegracja osób bezdomnych ze środowiskiem poprzez rozwiązywanie 
indywidualnych problemów, które stały się przyczyną powstawania bezdomności; uzyskanie prawa 
przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych; nabycie przez osoby bezdomne umiejętności 
społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku; odtworzenie, 
w możliwym zakresie, zerwanych więzi rodzinnych.Pomocy w formie schronienia udziela się 
w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn kierowanym przez Braci Orionistów w Henrykowie gm. 
Zduńska Wola i w Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT”, z którym od 
30.09.2011 r. mamy podpisane porozumienie o współpracy. 

System pomocy społecznej udzielił w 2012 r. wsparcia 13 klientom bezdomnym w wysokości 
32 481zł. 
(zadanie realizowane zgodnie z celem szczegółowym nr 3 Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych - system pomocy bezdomnym)

d) Problemy ludzi starych: 

Praca socjalna na rzecz osób starszych to działalność skierowana na pomoc w zaspakajaniu 
potrzeb życiowych: podstawowych, związanych z pielęgnacją ciała, robieniem zakupów, 
używaniem środków komunikacji miejskiej, porządkami domowymi, utrzymaniem więzi 
społecznych poszerzonych spędzaniem wolnego czasu, korzystanie z oferty kulturalnej, rozwijanie 
własnej osobowości. 
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Wzrost opłat za pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów 
utrzymania w poszczególnych DPS, a także stale zwiększającą się liczbą osób, które muszą zostać 
umieszczone w domach pomocy. Wynika to również z faktu, że kierowane są osoby ubogie z niskim 
dochodem, a średni koszt dopłaty do każdej osobyprzebywającej w domu pomocy społecznej 
w 2012 r. wyniósł 1775 zł miesięcznie, czyli jak widać większość kosztów ponosi gmina, 
a nie mieszkaniec DPS. (zadanie realizowane zgodnie z celem szczegółowym Nr 1 Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych- system opieki nad osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi)

e) Rodziny dysfunkcyjne: 

W obszar oddziaływania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dostają się środowiska 
dysfunkcyjne. Dysfunkcyjność dotyczy zachwiania lub niewypełniania jednej lub wielu funkcji 
rodziny. 

Praca socjalna na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w pierwszej 
kolejności ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych dzieci, takich jak: 
wyżywienie, odzież stosowna do pory roku, odpowiednie warunki mieszkaniowe – w tym miejsce 
do spania i nauki, zabawy. 

Ważnym elementem tej pracy jest również zwracanie uwagi na warunki sanitarno-higieniczne 
panujące w środowisku rodzinnym. 

Jej celem jest także pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu występujących w rodzinie problemów 
i niwelowaniu istniejących zaniedbań, jak również przeciwdziałanie powstawaniu czy pogłębianiu 
się demoralizacji i patologizacji całej rodziny i poszczególnych jej członków. 

Pracę socjalną poprzedza ocena i diagnoza sytuacji rodziny, w tym m. in. określenie sytuacji 
dziecka w rodzinie oraz deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań względem 
dzieci. W ramach pracy socjalnej, w sytuacji zagrożenia (szczególnie dobra i bezpieczeństwa 
dziecka), podejmowane są działania interwencyjne. 
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W tej specjalizacji ważną rolę w prowadzonej pracy socjalnej odgrywa współpraca z innymi 
instytucjami zajmującymi się daną rodziną: np. szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
sądy rodzinne, służba zdrowia, policja. 

Praca socjalna z rodzinami, w których występuje problem opiekuńczo-wychowawczy, jest 
skierowana do tych rodzin, które posiadają dzieci do 18 roku życia, w których występuje 
przynajmniej jedna z podanych niżej dysfunkcji: 

1. Alkoholizm, narkomania rodziców powodujące w następstwie demoralizację dzieci i braki 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb rodziny. 

2. Przemoc w rodzinie powodująca konieczność zajęcia się w ramach pracy socjalnej ofiarami 
przemocy i jej sprawcą. 

3. Zaburzenia lub choroba psychiczna członka rodziny. 

4. Niedojrzałość emocjonalna matki, brak ojca, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, której następstwem jest niewłaściwe pełnienie ról rodzicielskich, zaniedbania opiekuńczo-
wychowawcze dzieci. 

5. Problemy wychowawcze z dziećmi, zarówno w środowisku rodzinnym jak i szkolnym w wyniku 
czego rodziny często objęte są kuratelą sądową a dzieci pomocą w formie uczestnictwa w zajęciach 
świetlicy środowiskowej. 

6. Zaniedbania względem dzieci zarówno w sferze opiekuńczo-wychowawczej, emocjonalnej jak 
szkolnej. 

Pomoc w formie dożywiania udzielana była w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny 
lub opiekunów dziecka, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w artykule 7 pkt 2 - 15 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku lub 
innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku realizuje Program dożywiania przy pomocy 
jednostek organizacyjnych miasta, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub 
odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych. 

Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu 
zapewnienia zdrowego żywienia. 

Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc 
w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole lub przedszkolu, jeżeli placówki posiadają warunki 
pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. 

Dożywianie prowadzone jest w 23 punktach żywieniowych, z tego w: 

- 5 przedszkolach 

- 9 szkołach podstawowych 

- 3 gimnazjach 

- 5 szkołach ponadgimnazjalnych 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łaskuoraz w szkołach poza gminą Łask, w których 
kontynuują naukę uczniowie z naszej gminy. 

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności, a także pomoc w formie świadczenia rzeczowego były przyznawane w przypadku braku 
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możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby 
nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. 

Pomoc była udzielana na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektora żłobka, przedszkola czy 
szkoły, który może przygotować listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy 
w formie posiłku i przekazać ją do ośrodka pomocy społecznej w celu objęcia pomocą. 

Program dożywiania jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy, na jego 
realizację otrzymaliśmy dotację w wysokości 279 808 zł , przy zapewnieniu, że udział środków 
własnych gminy wyniesie nie mniej niż 40 proc. przewidywanych kosztów realizacji programu, 
który wyniósł 187 189 zł. 

Prowadzenie świetlic środowiskowych
Głównym celem działalności świetlic funkcjonujących w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łasku jest zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych, pomoc w nauce, wspieranie rozwoju i zdrowych zachowań wychowanków. 

W 2012 roku działalnością opiekuńczo-wychowawczą objęto 66 wychowanków w 3 świetlicach 
środowiskowych. 

Wszystkie informacje dotyczące realizacji tego zadania zostały przedstawione w sprawozdaniu 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r. Świetlice są finansowane z gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na ten cl wydatkowano kwotę 
99 869 zł. 

(zadanie realizowane zgodnie IV celem głównym Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych- wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo- wychowawczych)

f) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Procedura Niebieskich Kart Wśród głównych celów procedury „Niebieskiej Karty” wyróżnić 
należy: 
1. Diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, która może być dotknięta przemocą w rodzinie 
2. Ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie 

3. Wsparcie dla ofiar poprzez pisemną informację o przysługujących prawach i możliwościach 
uzyskania pomocy 

4. Przerwanie milczenia ofiary przemocy 

5. Motywowanie do podjęcia działań ochronnych 

6. Określenie skali występowania zjawiska przemocy 

7. Dokładny zapis zdarzenia-kompleksowa dokumentacja 

8. Współpraca różnych służb (policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratury itp.)
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Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin działa w strukturze Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łasku już od 2004 roku. Jest on jednostką specjalistyczną w zakresie terapii rodzinnej ze 
szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem alkoholowym. Celem Punktu jest również 
poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne w sytuacjach kryzysów osobistych, małżeńskich 
i rodzinnych, w tym także pomoc ofiarom przemocy, poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i młodzieży 
oraz dla rodziców w zakresie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. 

W Punkcie zatrudniony jest: 1 psychoterapeuta, 1 psycholog oraz 4 pedagogów ze specjalizacjami: 
socjoterapia, terapia rodzin, edukacja seksualna, uzależnienia, logopedia. 

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin znajduje się w budynku LO przy ul.Żeromskiego 14, i składa się 
z 2 odrębnych pomieszczeń, a filia Punktu Konsultacyjnego w Kolumnie mieści się w budynku 
Posterunku Policji przy ul. Plac Szarych Szeregów 6, gdzie użytkowane jest jedno pomieszczenie. Oba 
punkty są odpowiednio wyposażone i dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie 
poradnictwa i terapii rodzinnej. 

Punkt jest finansowany z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, na ten cl wydatkowano kwotę 40 661 zł. 

(zadanie realizowane zgodnie z celem szczegółowym Nr 5 Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych - pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)

g) Ubóstwo 

Ustawa o pomocy społecznej definiuje ubóstwo na podstawie kwalifikowania się dochodu 
rodziny lub osoby w tzw. minimum socjalnym. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest 
zobowiązany do pomocy tym osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 
określonej w ustawie o pomocy społecznej wyznaczanej na podstawie minimum socjalnego. 
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W ramach akcji „Pomoc Świąteczna” zorganizowano spotkanie wigilijne dla 120 osób samotnych 
i ubogich a koszty spotkania wyniosły 5 813 zł. 

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łasku wspiera w naszych działaniach – otrzymaliśmy 
darowizny finansowe na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych i ubogich, wraz 
z Parafią organizowaliśmy akcję paczek dla dzieci pn. „Serce Na Gwiazdkę”

h) Poradnictwo prawne 

W 2011 roku Radca Prawny zatrudniony w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Łasku udzielił dla 482 osób porad, których przedmiotem były sprawy z zakresu prawa 
rodzinnego, cywilnego i karnego.
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