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SPRAWOZDANIE 

z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny 

za rok 2016 



Zgodnie z art. 176 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tekst 

jednolity Dz. U. 2016 poz. 575 - Do zadań własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2). tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) (uchylona), 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych 

przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej łub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 

lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy; 

8) (uchylony). 

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie gminy 

Miasto Zgierz realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego 

w Zgierzu na podstawie Uchwały Nr XVIII/176/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 

2011 roku, w sprawie zlecenia realizacji zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. 
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1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny: 

Na terenie gminy Miasto Zgierz w 2016 roku został uchwalony i wdrożony Miejski 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza na lata 2016-2018 (Uchwała nr XX/251/16 

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2016 r.). Nadzór nad realizacją Programu sprawuje 

Prezydent Miasta Zgierza, który podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia 

celów wyznaczonych w Programie Wspierania Rodziny. Koordynacja nad realizacją 

Programu powierzona jest Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zgierzu. Miejski 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza na lata 2016 - 2018 jest monitorowany 

przez Zespół ds. Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dyrektor 

MOPS w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza przedstawia Radzie Miasta Zgierza 

sprawozdanie z realizacji Programu w terminie zgodnym z ustawą o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

2. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 

2.1 „Szkolę dla rodziców" - 2 kolejne edycje (IX i X), która wpływa na zwiększenie 

wiedzy i umiejętności wychowawczych. W 2016 r. skierowanych zostało 30 osób 

z których 22 przystąpiły do zajęć, a 12 skończyło. 

2.2 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci: 

Na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonowała w 2016 r. 1 placówka wsparcia 

dziennego, która spełnia kryteria Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej 

- od stycznia 2016 r. rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Dziennego przy 

ul. Narutowicza 12 dla 25 dzieci. Dzieci mogą korzystać także ze świetlic środowiskowych -

Świetlicy Środowiskowej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej 

Dobrej Rady oraz 3 świetlic środowiskowych w Śzkołach Podstawowych Nr 1, 4 i 11. 

Asystenci rodziny kierują również do świetlic środowiskowych dzieci z rodzin objętych 

swoim wsparciem - skierowano dzieci z 3 rodzin. 



2.3 Działania podejmowane przez asystentów rodziny na rzecz rodzin objętych 

wsparciem: 

Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny ma za zadanie pełnić rolę mediatora, 

pełnomocnika oraz doradcy, a także aktywizować i wspierać rodzinę. Podejmuje działania 

prowadzące do zmiany relacji w rodzinie, motywuje do chęci dokonania tej zmiany 

i budowania poczucia wartości członków rodziny. Praca z rodziną polega także na 

przygotowaniu jej do prawidłowego wypełniania ról społecznych odpowiednich do wieku 

oraz aktywizacji w celu podnoszenia kwalifikacji i podejmowania zatrudnienia. 

1. Diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznawanie się z dokumentacją 

dotyczącą rodziny - wywiad środowiskowy. 

2. Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów i potrzeb. 

3. Przygotowanie planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy 

z rodziną. 

4. Motywowanie rodziny do podjęcia współpracy i działań zmierzających do 

pokonywania występujących problemów. 

5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, 

pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w uzyskaniu zatrudnienia. 

6. Pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny poprzez organizowanie dla dzieci miejsc 

w placówkach oświatowych tj. w szkole, przedszkolu, żłobku, świetlicy 

środowiskowej, ośrodki wsparcia dziennego. 

7. Rozwiązywanie problemów socjalnych - poprawa sytuacji mieszkaniowej. 

8. Współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami działającymi na rzecz rodzin i dzieci. 

9. Współpraca z różnego rodzaju służbami tj. pracownikami socjalnymi, kuratorami, 

Policją, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiami. 

10. Wspieranie rodzin w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział 

w kursach i szkoleniach zawodowych. 

11. Pomoc materialna - udzielanie pomocy rodzinom w postaci odzieży, zabawek, mebli, 

wyprawek. 

12. Informowanie o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy finansowej. 

13. Prowadzenie treningów nakierowanych na konkretne obszary życia: 

Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z jej aktywnym zaangażowaniem w proces 
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realizacji założonego planu. Zdarzają się także przypadki współpracy z asystentem 

rodziny na podstawie postanowienia Sądu. Najczęściej plan taki obejmuje: 

trening budżetowy - nauka umiejętności zarządzania środkami finansowymi 

i umiejętność planowania wydatków, 

trening żywnościowy - nauka umiejętności przygotowania posiłków w oparciu 

o zbilansowaną dietę, odpowiednią dla osób w różnym wieku, 

trening kompetencji wychowawczych - wyuczenie umiejętności opieki nad dziećmi, 

komunikacji bez użycia przemocy, organizacji czasu wolnego i budowania zdrowych 

relacji, 

trening rozwoju osobistego - nauka umiejętności zarządzania czasem, rozwoju 

umiejętności, identyfikacji potrzeb oraz oczekiwań. 

2.4 Działania szczegółowe podejmowane przez asystentów rodziny: 

1. Poprawa warunków materialnych i bytowych: 

a), motywowanie do podjęcia zatrudnienia, 

b). pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, 

c). pomoc w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, 

d). pomoc w uzyskaniu alimentów, 

e). organizowanie pomocy rodzinie w formie paczek żywnościowych, odzieży, 

artykułów gospodarstwa domowego - współpraca ze Stowarzyszeniem "Pomocna 

Dłoń", Stowarzyszeniem Zgierskiego Koła Przyjaciół Brata Alberta im. Brata Alberta, 

f). pomoc w uzyskaniu zgody na rozłożenie zaległości w opłatach czynszowych na 

raty, 

g). pozyskiwanie dla rodzin niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, 

bielizny pościelowej, pościeli (z „Banku Przydasi" działającego w MOPS i od osób 

prywatnych), 

h). pomoc w uzyskaniu zwrotu wydatków poniesionych na przedmioty ortopedyczne, 

środki pomocnicze oraz pomoce techniczne z PCPR, 

i), kontakty ze szkołami w sprawie przyznania stypendium i pomocy finansowej, 

2. Poprawa sytuacji zdrowotnej rodziny: 

a), pomoc w działaniach umożliwiających zdiagnozowanie choroby dziecka, 

b). nawiązywanie kontaktów z lekarzami rodzinnymi i poradniami specjalistycznymi, 

c). pomoc w zakresie ustalenia niepełnosprawności dziecka, 
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d). pomoc w podjęciu rehabilitacji dziecka w Ośrodku Wczesnej Interwencji, 

e). motywowanie do podjęcia leczenia w poradniach specjalistycznych, w Ośrodkach 

Rehabilitacyjnych z Zaburzeniami Wad Rozwojowych, 

f). pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, 

g). motywowanie rodziców do stałego uczestnictwa w zajęciach w celu stymulowania 

rozwoju dziecka i nabycia umiejętności komunikowania się z otoczeniem, 

h). nadzorowanie przeprowadzenia badań kontrolnych członków rodziny, 

i), nadzorowanie stosowania się do zaleceń lekarzy, regularnego przyjmowania leków. 

3. Pomoc prawna: 

a), pomoc w uzyskaniu tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, 

b). pomoc w napisaniu pozwu o separację, 

c). pomoc w uzyskaniu pozwolenia na urlopowanie dziecka, 

d). pomoc w napisaniu wniosku do Sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej, 

e). pomoc w wypełnianiu formularzy, wniosków do urzędów, 

4. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz działania profilaktyczne mające na 

celu pozostawienie dzieci w rodzinach: 

a), kierowanie członków rodziny do psychologa, pedagoga, prawnika, 

b). współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi sądów, pozyskiwanie 

i wymiana informacji dotyczących bieżącej sytuacji rodziny, 

c). współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, 

d). współpraca z Policją, 

e). kierowanie do przedszkola, żłobka i świetlic środowiskowych, ośrodków wsparcia 

dziennego, 

f). motywowanie uzależnionych członków rodzin do podjęcia leczenia odwykowego 

w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, 

g). motywowanie do podjęcia terapii i uczestnictwa w mitingach i grupach wsparcia, 

h). współuczestniczenie w badaniach przeprowadzanych przez biegłych sądowych, 

i), współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem ds. Rodziny; realizacja wspólnie 

zaplanowanych działań - pomoc finansowa, motywowanie do podjęcia terapii 

odwykowej, uczestnictwo w projekcie EFS i pracach społecznie użytecznych, 

j). motywowanie rodziców do regularnych kontaktów ze szkołą w sprawach dzieci, 

k). motywowanie rodziców do pracy z dziećmi - odrabianie prac domowych, 

uczestnictwo w życiu dziecka poprzez naukę i zabawę, udział w imprezach szkolnych, 
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1). współpraca z Ośrodkami Socjoterapeutycznymi. 

5. Pomoc w poprawie relacji w rodzinie, działania zaradcze: 

a), zachęcanie do uczestnictwa w Szkole dla Rodziców, 

b). informowanie o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, 

c). motywowanie do zmiany zachowań wobec dzieci, w 

d). uczestnictwo rodziców w życiu dzieci poprzez udział w zabawach i imprezach 

organizowanych przez placówki. 

6. Bezpieczeństwo dziecka w miejscu zamieszkania: 

a) zabezpieczenie środków chemicznych, kosmetycznych, leków oraz przedmiotów 

niebezpiecznych (np. noże, ostre narzędzia) przed małymi dziećmi - pozamykane 

szafki, odpowiednia wysokość, 

b). zabezpieczenie pieca; chowanie zapałek, zapalniczek. 

c).zachowanie ostrożności podczas gotowania posiłków, stawianie garnków 

z gotującym się posiłkiem na dalszym palniku, 

d) zwracanie uwagi, aby w obecności dzieci nie palić papierosów i nie pozostawiać 

popielniczek z niedopałkami oraz nie spożywać alkoholu. 

7. Pomoc ze strony najbliższego otoczenia: 

a). Wśród rodzin objętych wparciem asystentów rodziny są takie, które korzystają 

z regularnej pomocy rodziców, rodzeństwa lub sąsiadów (17 rodzin). Pomoc ta polega 

m. in. na opiece nad dziećmi, organizacji czasu dzieciom podczas ferii, 

przygotowywaniu obiadów, pomocy w nauce. 

8. Działania motywujące rodzinę w celu zwiększania aktywności w różnych 

obszarach życia: 

a), motywowanie do poszukiwania zatrudnienia, udziału w kursach i szkoleniach w 

celu nabycia nowych umiejętności i uprawnień, 

b).uczenie radzenia sobie z problemami dnia codziennego, 

c). obligowanie do poprawy higieny osobistej oraz własnego wizerunku, 

d). motywowanie do zwiększenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

e). uczenie radzenia sobie z planowaniem wydatków, rozporządzaniem budżetem 

domowym. 
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9. Monitoring rodzin: 

a), monitoring 5 rodzin, z których 6 dzieci zostało umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie przez rodziny kontaktu z dziećmi, czy są 

starania ze strony rodzin o odzyskanie dzieci, 

b). współpraca z PCPR, koordynatorem pieczy zastępczej, 

c). motywowanie rodziny do ścisłej współpracy z Sądem, PCPR w celu powrotu 

dzieci do rodziny biologicznej w sytuacjach kiedy są takie przesłanki. 

10. Sporządzanie opinii do sądu o kandydatach ubiegających się o funkcję rodziny 

zastępczej: 

a). W 2016 roku sporządzono 5 opinii (4 negatywne, 1 pozytywna) o kandydatach 

ubiegających się o funkcję rodziny zastępczej na zlecenie Powiatowego Centrum 

Pomoc Pomocy Rodzinie w Zgierzu. 

Tabela 1 - Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny: 

Ilość rodzin Ilość osób 
w rodzinach 

Ilość dzieci 
w rodzinach 

39 128 73 

Tabela 2 - Ilość działań podjętych na rzecz rodzin: 

Działania pośrednie Działania bezpośrednie 

1874 1210 

Razem 3084 

Działania pośrednie to organizowanie środowiska, kontakt z instytucjami w celu 

rozwiązywania problemów i realizacji planu pracy z rodziną, a także kontakt z różnego 

rodzaju służbami, które mogą włączyć się i zapewniać dodatkowe wsparcie rodzinie. 

Działania bezpośrednie to kontakt i praca z rodziną, najczęściej podczas wizyt domowych, 

a także wspólne wizyty u lekarzy specjalistów, w Ośrodku Wczesnej Interwencji, 

w Poradniach Specjalistycznych na terenie Zgierza i Łodzi, w urzędach. 

3. Efekty pracy asystentów rodziny: 

1. Poprawa warunków mieszkaniowych, (uzyskanie przez rodzinę lokalu socjalnego), 

remonty - 1 rodzina. 

2. Podniesienie umiejętności dbania o zdrowie przez członków rodzin (higiena, 
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pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, leczenie) - 7 rodzin. 

3. Podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych (organizowanie czasu 

wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych relacji i więzi między członkami 

rodziny, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka) - 10 rodzin. 

4. Podniesienie umiejętności gospodarowania budżetem domowym - 4 rodziny. 

5. Podniesienie umiejętności w zakresie wykonywania prac domowych (sprzątanie, 

pranie, gotowanie, drobne remonty). Umiejętność podziału obowiązków między 

członkami rodziny - 5 rodzin. 

6. Podniesienie kompetencji w zakresie pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny 

(załatwianie spraw urzędowych, kontakty ze służbą zdrowia) - 6 rodzin. 

7. Podwyższenie wyników w nauce i zachowaniu dzieci w szkole - 2 rodziny. 

8. Wzrost samooceny klientów, poczucie własnej wartości, nabycie umiejętności 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach - 6 rodzin. 

4. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym: 

W 2016 r. gmina pokrywała 10%, 30% i 50% kosztów za pobyt w pieczy zastępczej. 

Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 431 060, 52 zł. 

Pełna odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej w zależności od rodzaju placówki 

wynosiła od ok. 2 300 zł do 4 700 zł. 

Tabela 3 - Pobyt w pieczy zastępczej - rodzaje placówek 

Placówka pieczy zastępczej Liczba dzieci 

dom dziecka 15 

Rodzinny Dom Fundacji "Happy Kids" 10 

rodzina zastępcza 49 

Zespół Placówek Opekuńczo-wychowawczych 1 

RAZEM 75 
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Tabela 4 -Rodziny zastępcze - podział na rodzaje i liczba 

Rodziny zastępcze Liczba rodzin 

zawodowe 10 

niezawodowe 3 

spokrewnione 36 

RAZEM 49 

5. Określenie potrzeb 

Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny 

zawartych w art. 176 Ustawy. 

1. Realizacja 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji asystentów rodziny. 

3. Zapewnienie zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie ze wskazanymi potrzebami. 

4. Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, organizowanie szkoleń. 

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

6. Tworzenie możliwości udziału klientów w projektach realizowanych ze środków 

zewnętrznych, których zadaniem jest wzmacnianie roli rodziny i wsparcie 

w procesach reintegracji społecznej. 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
im. 6(. o. rĄętfa(a CftyCińsIęiego 

95-100 Zgierz ul. Długa 56 
tel. 42 716-42-13; fax 42 716-65-90 
e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl 

NIP:732-11-11-540 

O 
Miejsc 
im, ki fi; 

1 O R 
y Spoleczne| 

w Zgierzu 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 17 marca 2017 r 

ZS. 8112/51/2017 

RADA MIASTA ZGIERZA 

Zgodnie z ustalonym planem pracy Rady Miasta Zgierza w pierwszym półroczu 
2017 r. , oraz tematyką marcowego posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta 
Zgierza, przekazuję sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla 
Miasta Zgierza na lata 2016-2018, za rok 2016. 

WY DZIAŁ ORGAN IZACY JNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 

20-05 
Wpłynęło dnia 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

www.umz.zgierz.pl 
www.miasto.zgierz.pl 

tel. (42)714 31 00 
fax (42) 714 31 14 

e-urzad@umz.zgierz.pl 



Sprawozdanie z realizacji 

Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 

dla Miasta Zgierz na lata 2016 - 2018 

za rok 2016 



Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji i pieczy 

zastępczej w zakresie ustalonym ustawą, która weszła wżycie z dniem 1 stycznia 2012 r., 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 

rządowej realizują m in., we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, Policją, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i ich związkami 

wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny 

(obowiązek samorządu gminnego) i systemu pieczy zastępczej (obowiązek samorządu 

powiatowego) są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. 

Stosując ustawę należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz 

prawo dziecka do: 

• wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną -

do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeżeli jest to 

zgodne z dobrem dziecka; 

• powrotu do rodziny; 

utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, 

w których sąd zakazał takich kontaktów; 

• stabilnego środowiska wychowawczego; 

• kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy 

i wypoczynku; 

pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 

ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka; 

informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego 

wieku i stopnia dojrzałości; 

• ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 

• poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej; 

dostępu do informacji i dotyczących jego pochodzenia 

1 



Doniosłą rolę w organizowaniu pomocy i opieki dziecku oraz rodzinie w środowisku lokalnym odgrywa polityka społeczna państwa; 
pomoc rodzinie stanowi kierunek działania opiekuńczego ze strony państwa. Podstawowym celem pomocy społecznej jest zaspokojenie 
podstawowych potrzeb jednostek i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz osób, które wymagają pomocy z tytułu 
zagrożeń związanych ze zjawiskami patologii społecznej. W takich sytuacjach uruchamiane są siły tkwiące w środowisku lokalnym. 

I Cel szczegółowy-Wspomaganie rodzin w środowisku lokalnym. 

Lp Nazwa zadania Działanie Wskaźniki monitorujące Dane Termin realizacji 

1 Zwiększenie potencjału • Monitorowanie warunków życia • liczba zrealizowanych programów 4 2016-2018 
rozwojowego rodzin i potrzeb rodzin. profilaktycznych, 

• Promowanie w mieście • liczba zorganizowanych imprez dla rodzin, 52 
prawidłowego modelu rodziny 
oraz edukowanie rodzin w • liczba realizowanych projektów na rzecz 9 
zakresie właściwego rodzin, 
wypełniania ról rodzicielskich, 
m in. poprzez • liczba wspólnych przedsięwzięć różnych 
rozpowszechnianie podmiotów działających na rzecz rodziny i 5 
ogólnopolskich akcji dziecka, 
promocyjnych, rozmowy ze 
specjalistami, pogadanki. • liczba zorganizowanych giełd pracy, 79 

• Wzmacnianie więzi rodzinnych 
m in. poprzez organizowanie 
pikników rodzinnych i imprez 
integracyjnych. 

• Upowszechnianie wśród 
członków rodzin dotkniętych 
bezrobociem ofert pracy, 
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informacji o wolnych miejscach 
pracy, usługach poradnictwa 
zawodowego, szkoleniach, 
przygotowaniu zawodowym 
dorosłych, stażach i zatrudnienia 
socjalnego. 

2 Wspieranie rodzin w • Zwiększenie dostępności • liczba placówek przedszkolnych, 14 2016-2018 
pełnieniu funkcji poradnictwa specjalistycznego 
opiekuńczo - (w tym psychologicznego • liczba dzieci korzystających z opieki w 
wychowawczej i prawnego), terapii rodzinnej i placówkach przedszkolnych, 1751 

mediacji. 
• liczba żłobków i klubików dziecięcych, 4 

• Ustanawianie, w razie potrzeby, 
rodzin wspierających dla rodzin • liczba dzieci korzystających z opieki w 
przeżywających trudności w żłobkach i klubikach dziecięcych 143 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych • liczba rodzin objętych poradnictwem 
oraz organizowanie dla nich specjalistycznym, 2782 
szkoleń. 

• liczba rodzin objętych mediacją, 27 
• Opracowywanie i realizowanie 

środowiskowych programów • liczba rodzin wspierających, 0 
profilaktycznych służących 
przeciwdziałaniu i zapobieganiu • liczba rodzin wspieranych przez rodziny 0 
problemom rodzin. wspierające. 

• Promowanie w społeczności 
lokalnej aktywnych postaw (np. 
pomocy sąsiedzkiej), 
skierowanych do rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
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społecznym. 

3 Zapewnienie rodzinom • Doskonalenie form pracy • liczba rodzin objętych pracą socjalną, 1796 2016-2018 
bezpieczeństwa socjalnego socjalnej z rodziną 

• liczba osób bezrobotnych w mieście, 1900 
• Udzielanie przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej • liczba osób bezrobotnych z miasta objętych 
wsparcia rodzinom przez Powiatowy Urząd Pracy różnymi 1900 
znajdującym się w trudnej formami wsparcia, 
sytuacji materialnej oraz 
świadczeń rodzinnych i • liczba rodzin objętych wsparciem z systemu 
alimentacyjnych. pomocy społecznej, 2973 

• Promowanie w społeczności • liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
lokalnej aktywnych postaw rodzinnych 
(np. pomocy sąsiedzkiej), -zasiłek rodzinny z dodatkami, 1710 
skierowanych do rodzin -zasiłek pielęgnacyjny, 1139 
zagrożonych wykluczeniem -świadczenia pielęgnacyjne, 150 
społecznym. -zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 402 

-spec. zasiłek opiekuńczy, 35 
• Zabezpieczenie potrzeb -świadczenia rodzicielskie. 181 

bytowych dzieci z rodzin 
ubogich, m in. poprzez • liczba rodzin korzystających ze świadczeń 618 
organizowanie dla nich alimentacyjnych, 
dożywiania w szkołach, 
wypoczynku letniego i • liczba przeprowadzonych akcji charytatywnych, 3 
zimowego, wyposażenie ich 
w podręczniki i pomoce • liczba dzieci z rodzin ubogich objętych 
szkolne oraz odzież, a także wsparciem, 2181 
zapewnienie im dostępu do 
alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. 
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Jednym z podstawowych warunków zapewnienia uczniom maksymalnych szans rozwoju osobowości jest indywidualizacja 
kształcenia. Obowiązkowe nauczanie dzieci i młodzieży skłania do poszukiwania takich sposobów postępowania 
pedagogicznego, które stworzą każdemu uczniowi warunki wszechstronnego i pełnego, na miarę indywidualnych możliwości, 
rozwoju osobowości. Indywidualizacja kształcenia i wychowania powinna odbywać się w ramach odpowiednio zorganizowanego 
systemu oraz skłaniać do poszukiwań nastawionych na doskonalenie metod, środków i form pedagogicznego oddziaływania. 

Ludzie mają różne uzdolnienia indywidualne, co należy traktować, jako przejaw bogactwa możliwości w zakresach czy 
sposobach działania, a wyniki ich działań są zależne od tych uzdolnień. W dużej mierze przemiany gospodarcze i społeczne 
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania możliwościami pełniejszego wykorzystywania zdolności ludzkich. 

Cel szczegółowy II Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju 

Lp Nazwa zadania Działanie Wskaźniki monitorujące Termin 
realizacji 

1 • podnoszenie poziomu • Podnoszenie jakości • liczba nauczycieli doskonalących swoje 2016-2018 
wychowania i kształcenia w placówkach kwalifikacje zawodowe, 38 
edukacji, udzielanie oświatowych, m.in. poprzez 
pomocy uczniom doskonalenie kadr • liczba doposażonych placówek oświatowych, 24 
ubogim, uzdolnionym i nauczycielskich oraz 
niepełnosp rawnym, doposażenie szkół w • liczba zajęć wychowawczych i edukacyjnych, 1289 

niezbędny sprzęt (w tym 
komputerowy) i programy • liczba uczniów objętych pomocą finansową 
nauczania. o charakterze socjalnym 501 

• Zwiększenie dostępności do • liczba uczniów dowożonych do szkół, 36 
opieki przedszkolnej w mieście 
oraz zapewnienie opieki dla • liczba uczniów uzdolnionych, którym przyznano 
dzieci do lat 3 - utworzenie stypendia, 39 

5 



żłobków i klubików 
dziecięcych. 

Wzbogacanie oferty 
edukacyjno-wychowawczej, 
m in. poprzez zwiększenie w 
szkołach liczby zajęć 
edukacyjnych i 
wychowawczych - w miarę 
zapotrzebowania i możliwości 
finansowych 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży, m in. poprzez 
przyznawanie pomocy 
finansowej o charakterze 
socjalnym (stypendia, zasiłki), 
organizowanie zajęć 
wyrównawczych, 
dofinansowanie udziału w 
wycieczkach dydaktycznych 
oraz w kulturze, sporcie i 
rekreacji, zapewnienie 
transportu i opieki w czasie 
przewozu do szkoły. 

Organizowanie oferty 
edukacyjnej dla uczniów 
uzdolnionych, przyznawanie im 
stypendiów za wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe w miarę 

liczba uczniów niepełnosprawnych objętych 
kształceniem integracyjnym i indywidualnym 

liczba uczniów objętych nauczaniem 
indywidualnym 

124 
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możliwości finansowych miasta. 

• Zwiększenie dostępności 
kształcenia dla uczniów 
niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie nauczania 
indywidualnego. 

2 • rozwijanie • Realizowanie programów • liczba uczniów biorących udział w zajęciach 2974 2016-2018 
środowiskowych form profilaktycznych wyrównawczych, 
wsparcia dzieci wspierających wychowanie 
i młodzieży, dzieci i młodzieży. 

• Rozwijanie sieci i oferty • liczba zrealizowanych programów 4 
świetlic w mieście. profilaktycznych 

• Rozszerzenie oferty • liczba świetlic, 5 
organizowanych w 
placówkach oświatowych 
zajęć pozalekcyjnych. • liczba dzieci korzystających z oferty świetlic, 225 

• W miarę możliwości • liczba organizowanych 
zatrudnienie animatorów zajęć pozalekcyjnych, 729 
kultury. 

• liczba organizowanych zajęć pozaszkolnych, 2330 

3 • zwiększanie 
możliwości 
uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w kulturze, 
sporcie i rekreacji. 

* Wzbogacanie ofert zajęć 
pozaszkolnych, w tym 
sportowo-rekreacyjnych i 
kulturalnych. 

• Podtrzymanie idei 

• liczba dzieci objętych bezpłatną ofertą ośrodków 
sportowych, 

• liczba dzieci i młodzieży zaangażowanych w 
wolontariat, 

900 

979 

2016-2018 
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wolontariatu wśród dzieci i 
młodzieży, szerzenie wśród 
nich postaw filantropijnych, 
m in. w stosunku do osób 
starszych i pokrzywdzonych 
przez los. 

• liczba realizowanych projektów na rzecz dzieci i 
młodzieży. 

14 

Bezpieczeństwo to stan spokoju, pewności i braku zagrożenia. To stan,w którym zaspokojone są wszystkie potrzeby 
socjalne i materialne takie jak min. posiadanie pracy, środków do utrzymania siebie i rodziny, ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego. Bezpieczeństwo to naturalna potrzeba człowieka i jego odwieczne pragnienie. Ma jednak charakter subiektywny. 

Dla każdego znaczy bowiem, coś innego. Istnieje wiele aspektów bezpieczeństwa od bezpieczeństwa ekonomicznego, 
prawnego, informatycznego, państwowego, obronnego, surowcowego,socjalnego po najbardziej istotne dla człowieka 
bezpieczeństwo zdrowotne. Ludzie potrzebują bezpieczeństwa i oczekują jego zapewnienia ze strony szeroko rozumianego 
państwa, powinni także prowadzić działania na rzecz swojego bezpieczeństwa, rodziny, społeczeństwa. 

Cel szczegółowy nr III Zapewnienie rodzinom i dzieciom bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego 

Lp Nazwa zadania Działanie Wskaźniki monitorujące Termin realizacji 

1 • zaspakajanie • Promowanie wśród rodzin, • liczba placówek oświatowych, w których 2016-2018 
potrzeb dzieci i młodzieży zdrowego świadczona jest opieka pielęgniarska i 24 

zdrowotnych i stylu życia poprzez np. lekarska, 
rehabilitacyjnych realizację projektów 
rodzin i dzieci, promujących zdrowie. • liczba organizowanych bezpłatnych badań 3 

specjalistycznych dla społeczności 
• Organizowanie bezpłatnych miejskiej, 

badań specjalistycznych dla 
mieszkańców gminy. • liczba realizowanych programów 12 

profilaktyki zdrowotnej, 
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P r zeciwd zia ła-n ie 
uzależnieniom 
oraz zjawisku 
przemocy w 
rodzinie, 

• Podejmowanie działań 
mających na celu 
przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, m in. poprzez 
kontynuowanie działalności 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, działającego 
przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Zgierzu. 

• Opracowywanie i 
realizowanie w placówkach 
oświatowych programów 
profilaktyczno -
edukacyjnych w zakresie 
problematyki uzależnień, 
przemocy w rodzinie i 
przestępczości; włączanie w 
ich realizację 
funkcjonariuszy KPP. 

• Podejmowanie 
przedsięwzięć 
edukacyjno -
informacyjnych 
poświęconych 
uzależnieniom, przemocy w 
rodzinie oraz przestępczości 
i jej skutkom (akcje, 

Liczba pracowników socjalnych biorących 27 
udział w szkoleniach związanych z 
problematyką uzależnień 

liczba realizowanych działań profilaktyczno- 3 
edukacyjnych w zakresie przemocy 
w rodzinie, 

liczba realizowanych działań profilaktyczno-
edukacyjnych w zakresie problematyki 
uzależnień, 

liczba kilometrów przebudowanych 
i pobudowanych chodników, 

liczba kilometrów przebudowanych 
i pobudowanych dróg, 

liczba kilometrów pobudowanych ścieżek 
rowerowych 

liczba zainstalowanych środków ^ 
technicznych służących do obserwowania i 
rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych 

•» * • •» 

2016-2018 
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kampanie). 

3 • Wzmacnianie 
poczucia 

bezpieczeństwa u 
rodzin i dzieci. 

• Organizowanie spotkań z 
rodzicami poświęconych 
bezpieczeństwu dzieci i 
młodzieży, włączanie rodziców 
w działalność edukacyjno-
informacyjną. 

• Patrolowanie i wizytowanie 
miejsc publicznych w mieście. 

• Zapewnienie rodzinom, 
dzieciom i młodzieży 
bezpieczeństwa na drodze, m in. 
poprzez remont dróg, budowę 
przydrożnych chodników, 
przejść dla pieszych 
i oświetlenia, organizację 
dowozu dzieci i młodzieży do 
szkół. 

• liczba realizowanych działań edukacyjno-
informacyjnych w zakresie przeciwdziałania 
przestępczości wśród nieletnich oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i 
młodzieży, 

• liczba spotkań z rodzicami poświęconych 
bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, 

• liczba środków technicznych służących do 
obserwowania i zarejestrowania obrazu 
zdarzeń w miejscach publicznych, 

• lilość metrów kwadratowych 
przebudowanych i wybudowanych 
chodników, 

• liczba kilometrów przebudowanych 
i wybudowanych dróg, 

• liczba kilometrów przebudowanych i 
wybudowanych ścieżek rowerowych., 

• liczba nowych punktów świetlnych, 

• ilość metrów kwadratowych 
przebudowanych i wybudowanych miejsc 
parkingowych. 

9 

35 

58 

4665 

3,331 

1,010 

26 

2220 

2016-2018 
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Finansowanie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza na 

lata 2016-2018 odbywa się ze środków: 

• budżetu Gminy Miasta Zgierz, 

• dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 

• dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 

• programów rządowych z zakresu wspierania rodziny, 

• funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego), 

• sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

W roku budżetowym 2016 na realizację Programu zabezpieczone zostały środki 

własne w wysokości 302 540 zł, w rozbiciu: 

• R. 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 210 000 zł, 

• R. 85206 - Wspieranie rodziny w kwocie 92 540 zł,". 

Wnioski 

• W celu stworzenia dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej jak 

najdogodniejszych warunków do życia należy propagować wśród 

mieszkańców ideę rodzin zastępczych 

• Należy propagować wśród rodzin wielodzietnych ideę „Karty Dużej Rodziny" 

tak wojewódzką jak i Miasta Gminy Zgierz. 

• W celu poprawy warunków opiekuńczo - wychowawczych i umożliwienia 

powrotu matkom do pracy wskazane byłoby zwiększenie liczby miejsc w 

żłobku miejskim lub uruchomienie drugiej placówki, która zapewniłaby opiekę 

dla dzieci do lat 3 ewentualnie dofinansowanie istniejących prywatnych 

placówek. 

• W celu poprawy warunków opiekuńczo - wychowawczych i umożliwienia 

powrotu matkom do pracy wskazane byłoby zwiększenie liczby miejsc w 

li 



r 

przedszkolach lub uruchomienie dodatkowej placówki, która zapewniłaby 

op iekę  d la  dz iec i  powyże j  3  l a t .  

• W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Zgierza 

wskazane byłoby wybudowanie większej ilości dróg oraz poprawy jakości 

istniejących. 

• W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Zgierza 

wskazane byłoby wybudowanie większej ilości dróg dla rowerzystów. 

• W celu poprawy warunków mieszkaniowych rodzin wskazane byłoby 

budowanie lokali socjalnych i mieszkalnych. 
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