
UCHWAŁA NR LII/502/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Łask za rok 2013

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, poz. 645, poz. 1318) i 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, poz. 154) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Łask za rok 2013 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 LII/502/14 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 31 marca 2014 r. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 
W GMINIE ŁASK ZA ROK 2013 

WSTĘP
 Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

oraz organizacja pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym powyższą ustawą, spoczywa na jednostkach 
samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organy administracji rządowej obowiązek ten realizują we współpracy ze 
środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 
społecznymi. 

 Wypełniając zadania zawarte w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, Gmina Łask opracowała i wdrożyła do realizacji „Gminny Program Wspierania 
Rodziny w Gminie Łask na lata 2013 – 2015” przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/387/13 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 15 maja 2013 r. Adresatami tego programu są rodziny przeżywające trudności 
w prawidłowym funkcjonowaniu, a zwłaszcza w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, bez 
względu na rodzaj dysfunkcji występujący w tych rodzinach. Celem głównym programu jest tworzenie 
warunków sprzyjających wspieraniu rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania, co wymaga 
uruchomienia określonych mechanizmów, które przyczynią się do wyrównywania występujących 
w nich dysfunkcji. 

 Dynamiczne przemiany zachodzące w naszym społeczeństwie, oprócz pozytywnych skutków, 
powodują także nasilenie się wielu negatywnych zjawisk takich jak: bezrobocie, brak stabilizacji 
życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa, bezradność opiekuńczo – wychowawczą, 
patologie, przemoc. Zjawiska te nierzadko prowadzą do rozpadu rodziny, czy też pogłębiają 
bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Człowiek potrzebuje rodziny 
w każdym momencie swojego życia. Małe dziecko potrzebuje opieki i czułości, człowiek dorosły 
kręgu ludzi życzliwych, oddanych, z którymi może dzielić radości i smutki, zaś człowiek stary 
potrzebuje opieki i pomocy oraz świadomości, że nie jest on sam i że komuś jest jeszcze potrzebny. 
Zainteresowanie sprawami rodziny wynika więc z jej ogromnego wpływu na rozwój fizyczny, 
psychiczny i społeczny jej członków, a w szczególności na dzieci. Pozostawienie rodzin mających 
różnorodne problemy bez odpowiedniego wsparcia i pomocy specjalistycznej, spowoduje ich 
postępującą degradację i skutkuje różnorodnymi konsekwencjami, które najbardziej dotykają dzieci. 
Wspieranie rodziny wymaga więc planowych działań mających na celu przewrócenie rodzinie 
zdolności do właściwego wypełniania swoich funkcji. 

DZIAŁ I.
WSPIERANIE RODZINY W WYCHOWANIU DZIECKA ORAZ W PEŁNIENIU FUNKCJI 

OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZEJ 
Rozdział 1.

Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łasku w 2013 roku 

W 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku objął pomocą i wsparciem 
751 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Łask, w tym 245 rodzin wiejskich, w których żyły łącznie 
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1854 osoby. Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 595 rodzin, w tym 197 rodzin z terenów wiejskich, 
w których żyły 1392 osoby. Pomocą w formie pracy socjalnej objęto łącznie 518 rodzin. 

Tabela nr 1: Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2013 roku 

Tabela nr 2: Powody przyznania pomocy w 2013 roku
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Głównymi formami wspierania rodzin, jest pomoc finansowa. W 2013 roku Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku udzielił pomocy finansowej w postaci: 

1) zasiłków stałych dla 157 osób i rodzin na łączną kwotę 663.598 zł 

2) zasiłków okresowych dla 295 rodzin na łączną kwotę 229.771 zł 

3) zasiłków celowych dla 369 rodzin na łączną kwotę 94.652 zł, w tym opłaty za schronienie na kwotę 
56.306 zł, zasiłki celowe 38.346 zł oraz specjalne zasiłki celowe dla 20 rodzin na ogólną sumę 6.580 
zł 

Jedną z form wspierania rodziny jest również realizacja wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku 
osobom potrzebującym. Pomoc tam może być udzielana w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. 
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W ramach tego programu 2013 roku pomocą w formie dożywiania objęto 479 dzieci i 17 osób 
dorosłych. Pomoc finansową na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych otrzymało 269 osób 
i rodzin. Ogólny koszt realizacji powyższego programu wyniósł 362458 zł. 

Ważną formą pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, są 
świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Pomoc materialna dla uczniów w postaci 
wyprawek szkolnych, stypendiów i zasiłków szkolnych została uregulowana w ustawie o systemie 
oświaty i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Stypendia szkolne mogą 
otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium 
szkolnego nie może przekraczać kwoty 456 zł netto na członka rodziny. W 2013 roku w gminie 
Łask pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 339 uczniów oraz 2 uczniów 
uzyskało pomoc w postaci zasiłków szkolnych, które są świadczeniami udzielanymi w przypadku 
zaistnienia zdarzenia losowego, powodującego przejściowo trudną sytuację w rodzinie. Ogólny 
koszt wykonania powyższego zadania za 2013 rok wyniósł 211564,75 zł i jest on w 80 % 
finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa. 

Rozdział 2.
Wspieranie rodzin i dzieci przez asystenta rodzinnego. 

 Jednym z najważniejszych zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 
podmiotowość dziecka i jego prawo do wychowania w rodzinie. Aby móc skutecznie realizować ten 
zapis, konieczne jest zapewnienie maksymalnego wsparcia każdej rodzinie przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, ze strony instytucji działających w obszarze 
szeroko rozumianej polityki społecznej. W myśl art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej do zadań gminy należy m.in.: 

1) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez: 

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu 
do specjalistycznego poradnictwa, 

- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,

2) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym, 

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

 Rola rodziców polega nie tylko na szeroko pojętej opiece nad dziećmi. Mają bowiem oni 
decydujący udział w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego świata myśli, uczuć dążeń oraz 
tworzeniu się obrazu samego siebie i poczucia własnego „ja”. Powyższa ustawa nakłada na 
gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, przeżywającym trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej wobec dzieci. Pomoc owa realizowana jest 
m.in. poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu 
trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 

 Asystent rodziny to osoba, której zadaniem jest pomoc rodzinie we wdrażaniu prawidłowych 
postaw życiowych wszystkich jej członków, ma on za zadanie całościowe wspieranie rodzin 
wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami, a jego rola zaczyna się już na etapie 
profilaktyki. Zadaniem asystenta rodziny jest więc ułatwianie rodzicom wypełnianie ról 
społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić 
do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli zaś dzieci 
znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz jak najszybszego ich 
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powrotu do rodziny. W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 
realizowanego przez MPiPS , gmina Łask została zakwalifikowana do prowadzonego programu 
i otrzymała na jego realizację dotację finansową ze środków budżetu państwa w wysokości 
28 125 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie 2 asystentów rodzinnych. 

 W okresie od 7 maja 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku zatrudnił w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodzinnych, którzy objęli 
pomocą i wsparciem 24 rodziny zamieszkałe na terenie naszej gminy, które wykazują problemy 
w sprawowaniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, w tym również rodzinę zastępczą 
spokrewnioną. 

 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 pomocy rodzinie w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych, 
poprzez:: 

a) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

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; 

Zgodnie z art.15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystenci rodzinni opracowali 
plany pracy z każdą rodziną, które zawierały indywidualne podejście do problemów z jakimi borykała się 
rodzina. W planach tych uwzględniono: działania zmierzające do poprawienia sytuacji w rodzinie, 
odzyskania samodzielności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku oraz ograniczenia rodziny 
wynikające np. z ich niepełnosprawności, problemu alkoholowego, czy też różnych form przemocy. 
Praca z rodzinami prowadzona była w formie pracy indywidualnej w miejscu zamieszkania, komunikacji 
i współpracy z innymi instytucjami. Regularnie raz w tygodniu prowadzone były konsultacje 
z pracownikami socjalnymi w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
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 W rodzinach objętych wsparciem asystentów zamieszkiwało 55 dzieci w wieku od 0 do 18 lat. 
Wszystkie rodziny były niewydolne wychowawczo z różnorakich przyczyn np. powodu uzależnienia 
od alkoholu, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawności zarówno 
umysłowej jak i fizycznej, braku umiejętności rozporządzania czasem wolnym. 

 W rodzinach objętych opieką asystentów występowały także różne dysfunkcje m.in.: 

-  4 rodziny z czasowo ograniczoną władzą rodzicielską (w tym czworo dzieci jednej z klientek jest 
umieszczonych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łasku)

-  12 rodzin objętych nadzorem kuratorskim 

-  11 rodzin, w których występował problem nadużywania alkoholu 

-  4 rodziny, w których jeden z członków rodziny przebywa, bądź przebywał w zakładzie karnym, lub 
posiadał wyrok pozbawienia wolności z czasowym zawieszeniem 

-  10 rodzin, w których występuje bądź występował problem przemocy (psychiczna lub fizyczna)

- 13 rodzin niepełnych (z powodu m.in. rozwodu, pobytu partnera w zakładzie karnym, rozpadu 
związku, śmierci)

 Jedynie w czterech rodzinach objętych wsparciem asystentów nie występował problem 
długotrwałego bezrobocia. 

 W pozostałych rodzinach nagminny był konsumpcyjny stosunek do instytucji pomocowych. 
Prowadzona dokumentacja przez asystentów rodziny w zakresie podejmowanych działań na rzecz 
rodziny zawierała: diagnozę problemów występujących w rodzinie oraz plan pracy z rodziną, 
zawierające określone strategie postępowania, a także proponowane formy wsparcia. Plany pracy 
powstawały przy współpracy z rodziną, a także w uzgodnieniu z pracownikami socjalnymi ośrodka 
pomocy. Prowadzona również była dokumentacja zawierająca sprawozdania z miesięcznych działań 
wykonanych w każdej rodzinie, a także miesięczne karty czasu pracy asystenta z daną rodziną.

Rozdział 3.
Indywidualne poradnictwo zawodowe. 

 W warunkach konkurencyjnego rynku pracy, bardzo ważną umiejętnością jest podejmowanie 
właściwych decyzji w swoich sprawach zawodowych dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy, 
kierunku i poziomu dalszego kształcenia się czy doskonalenia już nabytych umiejętności. Niezbędną 
w tym zakresie fachową pomoc bądź poradę można uzyskać w ramach poradnictwa zawodowego. 

 Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad 
świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego 
oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. 

 W 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w ramach realizowanego 
projektu systemowego pn. „Własnymi siłami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizował wsparcie w postaci indywidualnych 
spotkań z doradcą zawodowym dla 88 osób bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. W ramach porad indywidualnych doradcy zawodowi wraz z uczestnikami 
projektu pracowali nad ich problemami zawodowymi, dążąc do poprawy ich orientacji na rynku pracy 
oraz skutecznego działania, prowadzącego do podjęcia zatrudnienia. W celu przeprowadzenia pełnych 
porad indywidualnych, uczestnicy zostali poddani procesowi diagnozy wstępnej. Obejmowała ona 
przeprowadzenie testów i ćwiczeń pozwalających określić predyspozycje zawodowe i ich umiejętności 
oraz zdiagnozowane zostały mocne i słabe strony klientów. To usystematyzowanie umiejętności 
zawodowych i społecznych uczestników projektu pomogło w stworzeniu przez nich Indywidualnych 
Planów Działania oraz pomogło w wyborze szkoleń zawodowych. Efektem indywidualnych spotkań 
klientów z doradcami zawodowymi, był przede wszystkim wzrost świadomości wymagań 
współczesnego rynku pracy oraz kompleksowe ich przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych 
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z przyszłymi pracodawcami. Z oficjalnie potwierdzonych informacji wynika, że po spotkaniach ze 
specjalistami z zakresu poradnictwa zawodowego 10 uczestników szkolenia znalazło zatrudnienie na 
terenie naszego województwa.

Rozdział 4.
Promowanie rodzinnej integracji. 

 Działania polegające na integracji rodzin ze środowiskiem lokalnym mogą służyć różnorodnym 
celom oraz przybierać postać różnych zadań. Jedną z takich form integracji rodzin ze społecznością 
lokalną są organizowane w naszej gminie Festyny Rodzinne. 

 W 2013 roku z okazji Dnia Dziecka Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Gmina Łask, Starostwo 
Powiatowe w Łasku oraz Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała 
Archanioła w Łasku na terenie rekreacyjnym przy PG nr 1, ul. Narutowicza 28, zorganizowały Festyn 
Rodzinny, w trakcie którego ulicami naszego miasta przeszedł „Marsz dla Życia” przygotowany przez 
Fundację Życia. Organizatorzy przygotowali wiele konkursów i zabaw dla dzieci oraz ich rodziców. 
Podczas imprezy występowały zespoły muzyczne i taneczne. 

 W 2013 roku odbywały się także Rodzinne Festyny i Pikniki integracyjne na terenie placówek 
oświatowych w naszej gminie. W miesiącu maju 2013 roku na szkolnym boisku sportowym Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 przy ul. Berlinga zorganizowało Piknik Rodzinny, podczas którego odbyły się 
występy artystyczne uzdolnionych uczniów i zespołów szkolnych. Przeprowadzono też liczne 
konkursy i zawody rodzinne. Atrakcją imprezy była „giełda starej książki”, pokaz musztry wojskowej 
w wykonaniu uczniów klas mundurowych ZSZ w Ostrowie i wspólne grillowanie. Na terenie 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łasku odbył się Festyn Rodzinny, którego jedną z atrakcji był 
Festiwal Piosenki Religijnej. Odbyły się liczne konkursy i turniej piłki siatkowej, w której 
rywalizowali uczniowie, ich rodzice i nauczyciele szkolni. Rozegrano też drużynowe zawody na 
torach rowerowych. Do zabawy dla najmłodszych uczestników imprezy nie zabrakło dmuchanych 
zamków, huśtawek, zjeżdżalni. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku lub 
grillowanych potraw. W dniu 15 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego 
we współpracy z Radą Rodziców oraz Ośrodkiem Kultury filia w Kolumnie odbył się II 
Profilaktyczny Piknik Rodzinny zorganizowany pod hasłem "3 Bez" - bez papierosów, bez alkoholu, 
bez agresji". Uczniowie pod opieką wychowawców i z pomocą rodziców przygotowali swoje stoiska 
na których można było kupić m.in. domowe wypieki, dania z grilla, tosty, chleb ze smalcem, weki, 
bigos, orzeźwiające i kolorowe napoje. Odbył się m.in. kiermasz książek oraz turniej szachowy. 
Konkursy dla dzieci przygotowali także strażacy z OSP Kolumna. Poszczególne klasy rywalizowały 
o tytuł najbardziej „usportowionej” podczas licznych konkursów zręcznościowych. Uroczystość 
uświetniły występy solistów oraz zespołów wokalnych i tanecznych z Ośrodka Kultury. Dodatkowymi 
atrakcjami były m.in. pokaz sztuk walk z Łaskiego Bractwa Thratlon, Łódzkiego Klubu 
Motocyklowego, pokaz pierwszej pomocy, czy też pokaz strongman, podczas którego mieszkańcy 
Kolumny mogli zmierzyć się w emocjonujących pojedynkach na rękę. Nie zabrakło też stoisk 
z zabawkami, cukrową watą, dmuchanym zamkiem. Pod hasłem „ Cały Łask biega z Jedynką” w dniu 
1 czerwca odbył się Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku. W biegu wzięło udział 
112 zawodników. Biegli zarówno uczniowie, nauczyciele i rodzice wychowanków szkoły. Podczas 
imprezy do dyspozycji dzieci były dmuchane zamki, karuzele, plac zabaw, zorganizowano też liczne 
konkursy indywidualne i rodzinne. W miesiącu czerwcu odbył się również Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Akcję promocyjną 
podczas imprezy poprowadziła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu. Na terenie szkoły 
odbywały się liczne zawody i konkursy rodzinne, pokazy strażackie. Najmłodsi mogli korzystać 
z placu zabaw, były też punkty gastronomiczne oferujące różnego rodzaju smakołyki. Oprawę 
muzyczną festynu zapewnił zaprzyjaźniony ze szkołą lokalny zespół muzyczny „Medium”. Na terenie 
szkoły podstawowej w Okupie także był zorganizowany Festyn Rodzinny, z licznymi atrakcjami 
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W miesiącu sierpniu 2013 r. na terenie Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej we Wrzeszczewicach w ramach Festynu Rodzinnego zorganizowano loterię fantową, 
z której dochód przeznaczono m.in. na wyjazd dzieci do kina. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli 
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bawić się w wesołym miasteczku oraz podczas licznych konkursów i zawodów. Nie zabrakło też 
dobrego jedzenia oferowanego w licznych punktach gastronomicznych. W miesiącu październiku 
2013 roku w Szkole Podstawowa nr 5 w Łasku odbył się Piknik Rodzinny zaplanowany jako impreza 
integracyjna. Piknik Rodzinny rozpoczęły zawody pływackie uczniów na Pływalni Miejskiej oraz 
sztafeta rodzinna, w której brały udział 3 osobowe drużyny rodzinne. W czasie imprezy podziwiano 
też występy artystyczne uczniów i pokazy taneczne, a także pokazy sztuki walki zaprezentowane przez 
utytułowanych zawodników karate. Odbywały się też zajęcia otwarte z języka angielskiego, na których 
zaprezentowano możliwości jakie daje w procesie nauczania tablica interaktywna i Internet. Piknik 
zgromadził setki gości przybyłych nie tylko z Łasku, ale i z okolicznych miejscowości. Organizacja 
pikników, czy festynów rodzinnych, to przede wszystkim okazja do spotkania się i wspólnego 
spędzenia wolnego czasu, bawiąc się i zajmując dziećmi. 

 Celem takich imprez jest głównie promocja wartości rodzinnych oraz wspieranie i umacnianie 
więzi społecznych poprzez działania edukacyjne, prozdrowotne, profilaktyczne, rekreacyjne 
i sportowe oraz wspólną zabawę dzieci i rodziców. Działania te mają również na celu włączanie rodzin 
do życia w lokalnej społeczności, utrwalanie ich więzi społecznych z najbliższym otoczeniem, 
uwrażliwienie na potrzeby innych, promowanie międzypokoleniowej integracji i zachęcanie do 
aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 Środowiskową formą wsparcia skierowaną do rodzin z dziećmi było także zorganizowane przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku spotkanie choinkowe, w ramach 
realizowanego projektu systemowego „Własnymi siłami” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu które odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 r. 
w Łaskim Domu Kultury wzięło udział około 200 osób, którymi byli uczestnicy projektu systemowego 
wraz ze swoimi dziećmi, krewnymi, przyjaciółmi i sąsiadami. Impreza rozpoczęła się 
bożonarodzeniowym przedstawieniem teatralnym z elementami profilaktyczno-edukacyjnymi dla 
najmłodszych uczestników. Po przedstawieniu odbyły się konkursy rodzinne, dziecięce, wspólne gry 
i zabawy oraz śpiewanie kolęd. Nie zabrakło jak co roku Mikołaja, który 120 dzieci obdarował 
drobnymi prezentami gwiazdkowymi. Takie spotkania są okazją do wspólnej zabawy dzieci 
z rodzicami i zapewne przyczyniają się do integracji i umacniania więzi rodzicielskiej, rodzinnej 
i sąsiedzkiej. Pokazują też jak można w przyjemny i efektywny sposób spędzać czas w gronie 
najbliższych.

DZIAŁ II.
PRACA Z RODZINĄ W CELU ZAPOBIEGANIA SYTUACJOM KRYZYSOWYM 

Rozdział 1.
Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne. 

 Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin 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 udzielanie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym 
niedostosowaniem społecznym, w których występują problemy alkoholowe, poprzez świadczenie 
usług psychospołecznych i prawnych, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez 
zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Punkt Konsultacyjny dla Rodzin 
świadczy także usługi w zakresie poradnictwa psychologiczno – terapeutycznego dotyczącego 
problemów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla 
dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie problemów wychowawczych z dziećmi. 

 W 2013 roku w Punkcie zatrudnione były następujące osoby: 1 psychoterapeuta, 1 psycholog oraz 
4 pedagogów ze specjalizacjami: socjoterapia, terapia rodzin, edukacja seksualna, uzależnienia. 

 W 2013 roku z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla 
Rodzin skorzystało łącznie 337 osób i rodzin. W formie jednorazowych porad i konsultacji pomoc 
uzyskały 63 osoby, natomiast 274 osoby i rodziny korzystały z kilkakrotnych porad oraz 
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kilkumiesięcznych sesji terapeutycznych. Poradnictwem prawnym z zakresu prawa rodzinnego, 
cywilnego i prawa pracy w ubiegłym roku objęto 350 osób. 

 Głównymi problemami, z jakimi w 2013 roku zgłaszały się osoby i rodziny do Punktu 
Konsultacyjnego dla Rodzin były: 

-  problemy z codziennym funkcjonowaniem, kryzysy związane z utratą pracy, lub trudności z jej 
znalezieniem, powodujące zaburzenia lękowe i depresyjne, 

-  problemy małżeńskie, rozpad związku, a co za tym idzie problemy w sprawowaniu ról rodzicielskich, 

-  problemy rodzinne związane z nadużywaniem alkoholu, oraz problemy ze współuzależnieniem od 
alkoholu, 

-  dorosłe dzieci alkoholików - trudności z radzeniem sobie w sytuacjach społecznych, 

-  choroby psychiczne w rodzinie, 

-  problemy egzystencjonalne osób starszych, poczucie osamotnienia, odrzucenia przez najbliższych, 

-  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, 

-  przemoc domowa, 

-  kryzysy wieku średniego i związane z tym problemy seksualne, 

- zaburzenia systemu wartości i wynikające z tego problemy osobiste i rodzinne 

Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin, obserwują duży wzrost liczby 
klientów wymagających indywidualnego i długotrwałego wsparcia. Wskazują też na wzrost 
zapotrzebowania na opiekę i wsparcie psychiatryczne, z uwagi na ekstremalne sytuacje kryzysowe 
w jakich znalazły się niektóre osoby zgłaszające się o pomoc. Obserwowalny jest także wzrost 
liczby osób bardzo młodych zgłaszających się o pomoc, sygnalizując problemy związane 
z codziennym funkcjonowaniem, wynikające głównie z doznawanych lęków i stanów depresyjnych. 
Mieszkańcy naszej gminy coraz chętniej i coraz liczniej zgłaszają się po fachową pomoc i wsparcie 
do specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym, gdzie mogą podzielić się swoimi lękami 
i obawami, uzyskać wsparcie i pomoc, a jednocześnie pozostać anonimowi. W strukturze 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
gdzie mieszkańcy powiatu Łaskiego mogli uzyskać wsparcie psychologiczne, prawne oraz socjalne. 
Z otrzymanych informacji wynika, że w 2013 roku z takiej pomocy skorzystało łącznie 
75 mieszkańców powiatu, którzy odbyli 129 wizyt u specjalistów z zakresu prawa i psychologii.

Rozdział 2.
Usługi opiekuńcze. 

 Nieodpłatnie dla jednej rodziny pomoc w formie usług opiekuńczych w wymiarze 5 godzin 
dziennie w dni robocze. Usługi te świadczone były dla samotnej matki wychowującej dwoje 
niepełnosprawnych, leżących dzieci. Rodzeństwo Kornelia i Marcel lat 9 i 10, cierpią na dziecięce 
porażenie mózgowe, wymagają całodobowej opieki i pomocy we wszystkich czynnościach życiowych. 
Dzieci pozostają bez kontaktu werbalnego, mają czterokończynowy niedowład, cierpią na padaczkę, 
nie sygnalizują potrzeb fizjologicznych. Matka stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 
ich egzystencji i dalszego rozwoju, jednak z uwagi na ogrom obowiązków, wymaga wsparcia 
w pokonywaniu trudności w życiu codziennym i prawidłowym funkcjonowaniu rodziny. Usługi 
opiekuńcze miały więc na celu pomoc matce w codziennej pielęgnacji i rehabilitacji 
niepełnosprawnych dzieci, umożliwienie Jej załatwiania bieżących spraw jak robienie zakupów, 
załatwianie spraw osobistych i urzędowych, wizyty u lekarzy specjalistów. Taka pomoc dla matki jest 
bardzo ważna, bowiem nie tylko odciąża Ją fizycznie w wielu codziennych obowiązkach, ale daje Jej 
wsparcie psychiczne i niweluje poczucie osamotnienia w dalszym życiu i opiece nad chorymi dziećmi.
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Rozdział 3.
Grupy wsparcia. 

 Grupa wsparcia, często nazywana jest grupą wzajemnej pomocy, czy też samopomocy. Jest ona 
formą niespecjalistycznej pomocy psychologicznej, wsparcia społecznego, w której członkowie 
świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, zazwyczaj niezawodową. Pomoc ta może przyjmować formę 
dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym 
problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania 
kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach. 

 Przynależność do grupy wsparcia pomaga zwalczać własną bezradność, zwiększa świadomość 
uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskania 
nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które 
zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym. 

 W 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku koordynował prowadzenie 
zajęć poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia dla członków rodzin osób posiadających 
problemy alkoholowe. Na spotkania te systematycznie uczęszczało 7 kobiet współuzależnionych od 
alkoholu. W czasie zajęć zapoznały się one z ich prawami, tematami związanymi z asertywnym 
monologiem wewnętrznym, asertywnymi sposobami odmawiania, reagowaniem na krytykę i atak. 
Spotkania te nadal cieszą się dużym uznaniem wśród uczestniczek. W Klubie Abstynenta „Merkury” 
w Łasku, zatrudniona była również specjalistka z zakresu terapii uzależnień, która prowadziła terapię 
indywidualną oraz grupę wsparcia dla osób po ukończonej terapii odwykowej lub będących w trakcie 
terapii odwykowej. Cotygodniowe spotkania w Klubie zawsze skupiały grono osób potrzebujących 
takiego wsparcia i pomocy w pokonywaniu własnych słabości i ograniczeń.

Rozdział 4.
Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia. 

 Placówki Wsparcia Dziennego są ośrodkami wsparcia wzmacniającymi funkcje opiekuńczo – 
wychowawcze rodziny, świadcząc opiekę nad dziećmi w godzinach popołudniowych w dni nauki 
szkolnej. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w 2013 r. prowadził siedem 
placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Łask i są to: Placówka Wsparcia Dziennego Filia 
w Łasku ul. Narutowicza 28, Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku ul. Batorego 31, Placówka 
Wsparcia Dziennego Filia w Łasku ul. Toruńska 1, oraz Placówki Wsparcia Dziennego Filia 
w Wiewiórczynie, Wrzeszczewicach, Bałuczu i Okupie. W 2013 roku działalnością opiekuńczo – 
wychowawczą objęto łącznie 140 dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łask. 
Wychowankami prowadzonych placówek są dzieci w wieku od 7 do 17 lat, pochodzące z rodzin 
niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie materialnym, zagrożonych przejawami patologii 
społecznej, które zostały skierowane do placówek przez pedagogów i wychowawców szkolnych oraz 
kuratorów sądowych, a także przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówki 
funkcjonują w godzinach popołudniowych, każda z nich opiera swoją działalność na regulaminie oraz 
indywidualnie przygotowywanych planach pracy. 

 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 problemy osobiste, rodzinne 
i rówieśnicze, a także problemy w nauce, mogą liczyć na indywidualną pomoc i wsparcie 
wychowawców. Głównym założeniem każdej placówki jest przede wszystkim niesienie dzieciom 
pomocy w nauce, zatem stałym elementem dnia świetlicowego jest odrabianie lekcji. W trakcie 
wykonywania prac domowych wychowankowie mogą korzystać z pomocy nauczycieli oraz z pomocy 
koleżeńskiej. Prowadzona jest również indywidualna praca z dziećmi mającymi większe problemy 
w nauce i zachowaniu. Prócz głównych zadań jakie są realizowane w każdej z placówek, praca 
wychowawcza uwzględnia również zainteresowania, potrzeby i oczekiwania uczniów. 
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 Charakter pracy w świetlicy, jej specyfika daje szanse wpływania na rozwój, wychowanie 
i poznanie indywidualnych cech uczniów w sytuacjach nielekcyjnych. Wychowawcy prowadzą więc 
zajęcia stymulujące i wspierające ich rozwój, a różnorodne formy pracy umożliwiają wychowankom 
rozwijanie ich wrażliwości estetycznej, wyobraźni, fantazji oraz ekspresji własnej. Podczas pobytu 
w placówkach dzieci są codziennie dożywiane w formie podwieczorku. 

 W roku ubiegłym we wszystkich placówkach realizowane były zajęcia rozwojowe, rozszerzające 
i rozwijające wiedzę uczniów, plastyczno – techniczne, gry i zabawy rekreacyjno – ruchowe, zajęcia 
teatralne, a także zajęcia sportowe na szkolnych salach gimnastycznych. Celem prowadzonych 
placówek jest również niesienie pomocy dzieciom w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności 
życiowych, rodzinnych, szkolnych, stała współpraca z rodzicami, szkołami, doradztwo psychologiczno 
– pedagogiczne oraz zajęcia w zakresie zapobiegania patologiom społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. 

 Wychowankowie dzięki zajęciom w placówce mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą 
się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci mogą też 
liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb. 

 W trakcie ferii zimowych wychowankowie wszystkich placówek uczestniczyli w zimowiskowych 
zajęciach świetlicowych. Prowadzone były wówczas warsztaty plastyczne, taneczne, gry i zabawy 
ruchowe. 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. 

 W ramach realizacji zadań w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi, Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku otrzymał środki finansowe na prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci. Ogólny koszt funkcjonowania 7 placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży w 2013 roku wyniósł 202.983,89 zł. 

 Od 20 stycznia 2014 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku koordynuje 
działania opiekuńczo – wychowawcze w zakresie prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Teodorach.

DZIAŁ III.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKU I RODZINIE 

Rozdział 1.
Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

 Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135 ze 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 przebywajacych w pieczy zastępczej w 2013 roku

Rodziny 
zastępcze: 

Ogólna liczba dzieci w Powiecie Łaskim przebywających 
w pieczy zastępczej w 2013 roku 

Ogólna liczba dzieci w Gminie Łask przebywających 
w pieczy zastępczej w 2013 roku

Spokrewnione 31 23
Niezawodowe 19 12

 Od 2012 roku gmina Łask zgodnie z obowiązującą ustawą pokrywa koszty pobytu 16 dzieci 
w pieczy zastępczej. Na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Łasku oraz zawartych porozumień 
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z Powiatem Łaskim o ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, w 2013 roku 
7 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym: 3 dzieci zostało umieszczonych 
w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 3 dzieci 
w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Łasku i Zduńskiej Woli. Świadczenia pieniężne na 
pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych są w części finansowane przez 
gminę. Z zaplanowanej kwoty 50 000 zł na rok 2013 z tytułu finansowania pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej, łącznie wydatkowano na ten cel sumę 48 768,10 zł. 

Rozdział 2.
Kierowanie i finansowanie pobytu w schroniskach dla samotnych matek z dziećmi będących 

w sytuacjach kryzysowych. 
 W 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku skierował na pobyt czasowy 

dwie samotne matki wraz z czwórką dzieci do Domu Samotnej Matki Monar Markot w Laskach. 
Sytuacja życiowa obu rodzin wymagała szybkiej interwencji i odizolowania zwłaszcza małoletnich 
dzieci od środowiska w jakim dotychczas funkcjonowały. Dom Samotnej Matki zapewnił tym 
zagubionym kobietom i ich dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, ciepło oraz fachową 
pomoc w rozwiązaniu problemów jakie je dotknęły. Z uwagi na trudną sytuację finansową tych rodzin, 
tut. ośrodek pomocy opłacał koszty pobytu w wysokości 651 zł i wyżywienia w kwocie 
1116 zł w schronisku dla jednej z rodzin przez okres 1 miesiąca oraz drugiej rodziny przez okres 
8 miesięcy. Dodatkowo ponosiliśmy też koszty wyżywienia jednego dziecka uczęszczającego do 
placówki szkolnej.

DZIAŁ IV.
MONITORING DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI „GMINNEGO PROGRAMU 

WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŁASK NA LATA 2013 – 2015”
 W ramach działań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Łask Miejsko 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku widzi konieczność dalszego zatrudnienia asystentów 
rodzinnych. W większości rodzin objętych wsparciem asystentów, niewydolność wychowawcza 
rodziców nadal istnieje. Brak właściwych wzorców w zakresie funkcjonowania rodziny, czy też 
wieloletnie zaniedbania rodzicielskie, powodowały znaczne utrudnienia w pracy asystentów z tymi 
rodzinami. Wielu zaburzeń i kilkuletnich nieprawidłowości, mimo systematycznej pracy niestety 
nie można usunąć w tak krótkim czasie. Wychodzenie rodzin z bezradności jest bowiem długim 
i żmudnym procesem, wymagającym zaangażowania sił tkwiących wewnątrz rodziny, jak 
i współpracy różnych instytucji na rzecz poprawy jej funkcjonowania. 

 Dużym sukcesem naszej współpracy jest samo uświadomienie rodzinom ich własnych możliwości, 
zasobów jakimi dysponują, umiejętności i siły jaka tkwi wewnątrz każdej z tych rodzin. Asystenci 
rodzinni wspólnie z pracownikami socjalnymi włożyli tu wiele wysiłku, aby wskazać tym rodzinom 
właściwe kierunki dalszego funkcjonowania i przyszłe jego efekty. U części rodzin które podjęły 
współpracę z asystentami nastąpiła widoczna poprawa w ich funkcjonowaniu w zakresie np. 
prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym, u części z dzieci 
nastąpiła też poprawa wyników nauczania oraz frekwencji w szkole. Został też zniwelowany ich 
roszczeniowy stosunek do instytucji pomocowych. Jednak w przypadku wszystkich rodzin, konieczny 
jest stały monitoring ich funkcjonowania, mobilizowanie do podejmowania ciągłej pracy 
i przypominanie o roli jaką powinni wypełniać względem swoich najbliższych oraz społeczeństwa. 
Ten zakres prac będzie kontynuowany przez pracowników socjalnych w ramach prowadzonej przez 
nich pracy socjalnej. W ramach współpracy z Sądem Rodzinnym oraz Zespołem Kuratorskiej Służby 
Sądowej, ośrodek pomocy społecznej podzielił się wnioskami i sugestiami płynącymi z pracy 
asystentów na temat rodzin objętych nadzorem kuratorów, wykonujących orzeczenia w sprawach 
rodzinnych i nieletnich. 

 Różnorodność problemów jakie dotykają naszych podopiecznych, ich złożoność, długoletnie 
zaniedbania w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin i niejednokrotnie życiowa niezaradność naszych 
klientów, powodują konieczność systematycznego ich wspierania. Brak umiejętności rozwiązywania 
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codziennych spraw i kłopotów przez naszych podopiecznych, a w szczególności brak dbałości 
o rozwój i wychowanie dzieci powodują naszym zdaniem wzrost zapotrzebowania na długofalową 
pracę z tymi rodzinami. Dlatego też, rodziny znajdujące się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, 
powinny być dodatkowo objęte systematyczną pomocą asystentów rodzinnych. 

 Analizując pracę specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin oraz 
wsłuchując się w potrzeby i opinie naszych klientów, widzimy konieczność zcentralizowania 
jednostek pomocowych świadczących usługi w zakresie leczenia, terapii oraz profilaktyki 
przeciwalkoholowej dla mieszkańców naszej gminy. Utworzenie takiego centrum poradnictwa i terapii 
naszym zdaniem przyczyni się do polepszenia jakości i skuteczności świadczonej pomocy oraz tak 
istotnego w tym zakresie szybkiego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami 
pomocowymi w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin wymagających wsparcia. 

 W zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin przeżywających 
trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, wskazana jest dodatkowa pomoc 
finansowa na poprawienie estetyki pomieszczeń w których funkcjonują świetlice, bowiem niektóre 
z nich od kilku lat nie były malowane oraz dokonanie zakupu krzeseł i stolików dla dzieci, które dość 
szybko ulegają zniszczeniu, a ich konstrukcja nie pozwala na zwykłe naprawy.
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