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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku

I. WPROWADZENIE
Państwo jest podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie swoim obywatelom warunków, w których będą
oni mogli funkcjonować i zaspokajać potrzeby. Kierując się tym wskazaniem, „dla dobra dzieci, które
potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia,
miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia
ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa
oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu
dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób,
instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”, uchwalono ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).
W myśl zapisów rzeczonej ustawy, w gminie, przypisane jej zadania z zakresu wspierania rodziny, wykonywane
są przez organ stanowiący i kontrolny - czyli radę gminy czy radę miejską oraz organ wykonawczy – wójta,
burmistrza czy prezydenta miasta. Organ wykonawczy uprawniony jest do udzielenia upoważnienia
do podejmowania decyzji administracyjnych, m.in., kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie
z powyższym, Zarządzeniem Nr 52/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 14 lutego 2012 r., Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu został upoważniony do załatwiania spraw z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ukierunkowane są na wspieranie
rodzin biologicznych dzieci, które zostały już umieszczone w pieczy zastępczej, względnie rodzin, w których,
uwagi na sposób realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych, występuje zagrożenie, że będą musiały być
podjęte działania zmierzające do objęcia dzieci tą pieczą. Mając na uwadze realizację tego zadania, gminy
przyjmują trzyletni program wspierania rodziny, który jest elementem składowym strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
W oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
opracowano kolejny 3-letni „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”, który przyjęto
Uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r.
Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie oraz monitorowanie Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łowiczu. Nadzór nad jego realizacją powierzono Radzie Miejskiej w Łowiczu.
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
organ wykonawczy gminy jest zobowiązany do przedłożenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, radzie
gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z informacją o potrzebach
związanych z ich realizacją.
Adresatami „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” są rodziny z terenu miasta
Łowicza, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone różnymi zjawiskami dysfunkcjonalności
i wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej względem dzieci,
w szczególności rodziny, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej lub rodziny,
z których dzieci już przebywają w pieczy zastępczej.
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Programu uwzględnia uwarunkowania lokalne i nakreśla kierunki działań w perspektywie trzyletniej.
Jego głównym celem jest: Profesjonalne wsparcie rodzin z dziećmi z terenu miasta Łowicza, przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprzez podejmowanie zintegrowanych
i spójnych działań w zakresie wzmacniania potencjału i kompetencji rodziny.
Działania w ramach Programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach,
gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną biologiczną. Dotyczą one następujących obszarów
problemowych:
 Wsparcie rodzin z dziećmi w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
 Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny;
 Koordynacja działań różnych instytucji działających ze środowiskami dysfunkcyjnymi;
 Zmniejszanie skali zjawisk zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodziny: ubóstwo, bezrobocie,
nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, przemoc domowa, brak
kompetencji rodzicielskich.
Realizatorem zadań przewidzianych w „Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, prowadzący współpracę ze sprzymierzonymi instytucjami
i podmiotami wspierającymi dziecko i rodzinę, działającymi na terenie Łowicza.
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II. REALIZACJA „GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019 – 2021” W 2019 ROKU
Cel główny „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2019 roku realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe i zadania:
Działania podejmowane w 2019 roku
Realizatorzy/
Zadanie do realizacji
Wskaźniki ewaluacji
w ramach realizacji zadania
Partnerzy
Cel szczegółowy 1
Stabilizacja sytuacji rodziny w sferze socjalno - bytowej
1.1. Wzmocnienie bezpieczeństwa
socjalnego i bytowego rodzin
zagrożonych ubóstwem
i/ lub wykluczeniem społecznym

1.1.1. Diagnoza środowiska rodzinnego przez
pracownika socjalnego

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych – 2 431

MOPS w Łowiczu

Diagnoza środowiska rodzinnego stanowi bardzo złożony proces. Wymaga
dużego zaangażowania ze strony pracowników socjalnych oraz stałej
współpracy z przedstawicielami innych instytucji i organizacji działających
na rzecz rodziny.
Diagnoza składa się z kolejno następujących po sobie kroków:
1. Rozpoznanie trudności osoby/rodziny i związanych z nimi
niezaspokojonych potrzeb i oczekiwań – pracownik socjalny na tym etapie
określa podstawowe trudności osoby/rodziny, które spowodowały
zgłoszenie do systemu pomocy społecznej oraz związane z nimi potrzeby
i oczekiwania, których zaspokojenie może przyczynić się do poprawy jej
sytuacji.
2. Rozpoznanie i wzmacnianie poziomu motywacji osoby/rodziny
do współpracy z pracownikiem socjalnym, tj. chęci, gotowości, możliwości
współpracy, jej doświadczeń w samodzielnym przezwyciężaniu trudnej
sytuacji oraz opinii na temat skuteczności pomocy społecznej – pracownik
socjalny poprzez pytania otwarte ma możliwość poznać opinie osoby
wspomaganej na temat jej starań i prób samodzielnego wyjścia z trudnej
sytuacji oraz opinie na temat użytecznych działań przedstawicieli służb
społecznych. Pracownik socjalny poznaje i wzmacnia poprzez parafrazę
wartości, aspiracje, nadzieje, wizje przyszłości preferowanej przez
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Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

wspieraną osobę, by móc zmotywować ją to udziału w procesie
pomocowym oraz w dalszym działaniu połączyć cele osoby/członków
rodziny z celami instytucji.
3. Ocena sytuacji i funkcjonowania osoby lub rodziny, polega
na zestawieniu wszystkich rodzajów jej potrzeb, oszacowaniu ich
ważności, wstępnym określeniu możliwości ich zaspokojenia w oparciu
o jej zasoby własne, najbliższego środowiska i/lub innych instytucji oraz
wskazaniu barier utrudniających dotarcie do nich. Pozwoli
to pracownikowi socjalnemu na podjęcie decyzji o dalszych działaniach,
których celem jest wzmocnienie osoby/rodziny i zmiana statusu
jej dotychczasowej sytuacji poprzez zaspokajanie konkretnych potrzeb.
Ocena sytuacji osoby/rodziny opiera się na opisie dokonanym przez osobę,
jej najbliższych krewnych i znajomych, współpracujących z nią do tej pory
specjalistów, danych zawartych w dokumentach i bierze pod uwagę
sytuację społeczną, w jakiej znajduje się osoba lub rodzina. Skupia się
nie tylko na potrzebach i problemach, które należy rozwiązać, ale wyłania
zasoby osoby i jej najbliższego otoczenia.
Diagnoza dotyczy kluczowych obszarów bio-socjo-psychicznych
funkcjonowania osób i rodzin, uwzględniając zgodnie z założeniami
empowerment, określenie posiadanych przez osobę/rodzinę zasobów.
Ich wykorzystanie, doskonalenie (zwiększanie), będzie określać główne
kierunki prowadzonej pracy socjalnej.
Poza standardowym działaniem pracownika socjalnego w zakresie
diagnozy sytuacji rodziny z dziećmi określa się również specyficzne
jej obszary. Dotyczą one: komunikacji podstawowej w rodzinie,
codziennego życia rodziny, rozwoju dzieci, rozwoju rodziców, rozwoju
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Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

stosunków społecznych.
Diagnoza - ocena nie jest czymś ostatecznym, w miarę budowania
prawidłowych relacji między pracownikiem socjalnym i rodziną, opis
sytuacji rodziny będzie coraz pełniejszy i w związku z tym zmianie ulegać
będzie również diagnoza - ocena. Zdarza się również, że w życiu rodziny
występuje takie wydarzenie, które powoduje całkowitą zmianę diagnozy
- oceny (np. rozwód, narodziny nowego członka rodziny, podjęcie pracy
przez dotychczas bezrobotnego rodzica).

1.1.2. Udzielenie świadczeń z pomocy
społecznej rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej/
materialnej
1.1.3. Objęcie dożywianiem dzieci na terenie
placówek oświatowych w ramach
realizacji programu wieloletniego
„Posiłek w szkole i w domu”

Narzędziem wykorzystywanym przez pracowników socjalnych do oceny
sytuacji osoby lub rodziny jest wywiad środowiskowy, poszerzony
o analizę SWOT.
Liczba rodzin objętych pomocą w formie świadczeń przyznanych
w ramach zadań zleconych i własnych – 686

MOPS w Łowiczu

Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w formie świadczeń
przyznanych w ramach zadań zleconych i własnych – 1393
Liczba świadczeń – 27 012

MOPS w Łowiczu

Liczba dzieci objętych dożywianiem - 256
Liczba posiłków – 27 012
MOPS w Łowiczu, jako gminna jednostka organizacyjna pomocy
społecznej, stanowiąca instytucję lokalnej polityki społecznej, w ramach
podejmowanych w 2019 r. działań zapewniał podopiecznym również
pomoc w formie dożywiania – zwłaszcza dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich.
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Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania
1.1.4. Ograniczanie ubóstwa poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób/ rodzin
najbardziej potrzebujących w ramach
realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)
1.1.5. Zapewnienie potrzeb bytowych dzieci
z rodzin dotkniętych ubóstwem
w formie stypendiów i zasiłków
szkolnych

Wskaźniki ewaluacji
Liczba wydanych skierowań do otrzymywania pomocy w ramach realizacji
Programu - 443
Liczba osób objętych wsparciem w ramach realizacji Programu - 948
W 2019 r. realizowano Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD). MOPS w tym zakresie współpracował
z Łowickim Stowarzyszeniem „Dać Szanse”.
Liczba uczniów, którym przyznano i wypłacono świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego/
zasiłku szkolnego – 257

Realizatorzy/
Partnerzy
Łowickie
Stowarzyszenie
„Dać Szanse”
w Łowiczu
MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

Stypendium przysługuje do 24 roku życia i może je otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskiego
dochodu w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo
-wychowawczych.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w następujących
formach:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursach
językowych, zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych. Realizowane
jest ono przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej
zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup
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Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

1.1.6. Wsparcie rodzin w utrzymaniu
mieszkań komunalnych/ lokali
socjalnych

Wskaźniki ewaluacji
podręczników, pomocy dydaktycznych, pomocy szkolnych, stroju
sportowego i przyborów szkolnych. Realizowane jest ono poprzez
przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem
na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe
lub poprzez zwrot poniesionych kosztów, na podstawie faktur
i imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. Realizowane jest
ono poprzez zwrot poniesionych wydatków.
Liczba rodzin zamieszkujących w komunalnych zasobach mieszkaniowych
- 951
Liczba rodzin zamieszkujących w komunalnych zasobach mieszkaniowych,
którym przyznano dodatek mieszkaniowy:
 styczeń 2019 – 182
 luty 2019 – 178
 marzec 2019 – 172
 kwiecień 2019 – 175
 maj 2019 – 172
 czerwiec 2019 – 177
 lipiec 2019 – 167
 sierpień 2019 – 166
 wrzesień 2019 – 168
 październik 2019 – 162
 listopad 2019 – 164
 grudzień 2019 – 161

Realizatorzy/
Partnerzy

Urząd Miejski
w Łowiczu
ZGM w Łowiczu
MOPS w Łowiczu
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Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

1.1.7. Opieka nad dzieckiem do lat 3

Wskaźniki ewaluacji
ZGM, w ramach wsparcia rodzin, realizuje politykę umożliwiającą
najemcom mieszkań komunalnych czy lokali socjalnych odpracowanie
zadłużenia czynszowego. W 2019 r. 4 osoby podpisały umowy
odpracowania zadłużenia, z czego 1 osoba nie wywiązała się z umowy,
a 3 odpracowały zadłużenie w całości.
Liczba żłobków/ klubów dziecięcych, oddziałów żłóbkowych
w przedszkolach - 3
Liczba miejsc w żłobkach - 81
Liczba dzieci uczęszczających w ciągu danego roku do żłobków - 69
Liczba dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobków z powodu braku
miejsc: listy rezerwowe – 47, inne źródła – 5 (wg danych z UM w Łowiczu)

1.2. Wsparcie rodzin w formie pracy
socjalnej

1.2.1. Praca socjalna z rodziną prowadzona
przez pracowników socjalnych

Rada Miejska w Łowiczu dnia 28.11.2019 r., uchwałą nr XVIII/152/2019,
wprowadziła świadczenie pieniężne „Łowicki bon żłobkowy”, którego
adresatem są rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Łowicz,
korzystające z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie
Łowicza. Bon ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka
w żłobku. Bon przysługuje pod pewnymi warunkami, które określono
w załączniku do ww. uchwały.
Liczba rodzin objętych wsparciem w formie pracy socjalnej – 1 015
Liczba osób objętych wsparciem w formie pracy socjalnej – 2 159

Realizatorzy/
Partnerzy

Urząd Miejski
w Łowiczu
osoby fizyczne
i organizacje
pozarządowe
prowadzące
działalność
w tym zakresie

MOPS w Łowiczu

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 43
Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi – 74
Metody zastosowane przez pracowników socjalnych MOPS w Łowiczu
w pracy z rodzinami były adekwatne do zdiagnozowanych sytuacji rodzin.

9

Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Realizatorzy/
Partnerzy

Wskaźniki ewaluacji
W pracy socjalnej z łowickimi rodzinami w 2019 r., wiodącą wśród metod
była praca z indywidualnym przypadkiem.
Także rola kontraktu socjalnego, w przypadku pracy socjalnej
z wieloproblemowymi rodzinami z dziećmi, zasługuje na szczególne
uznanie i wymaga wielkiego zaangażowania pracownika socjalnego.
W sytuacji stwierdzonych zaniedbań, konieczne jest wzmocnienie
oddziaływań aktywizujących w ramach kontraktu. Ta forma współpracy
dokładnie określa, jakie działania i czynności rodzic i pracownik socjalny
wykonują, aby osiągnąć wyznaczony wspólnie cel, tj. poprawę
funkcjonowania dzieci przez zlikwidowanie zaniedbań zaburzających
ich prawidłowy rozwój w rodzinie. W sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń
dziecka, wywiązywanie się rodziców z działań zawartych w kontrakcie
i monitorowanych przez pracownika socjalnego oraz inne osoby
zaangażowane w pomoc rodzinie, pozwala na jego dalszy pobyt w domu
rodzinnym.

Cel szczegółowy 2
Zapewnienie pomocy rodzinom w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich oraz w ramach wsparcia kobiet w ciąży i połogu
2.1. Wsparcie rodzin zagrożonych
kryzysem lub przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych

2.1.1. Zapewnienie rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia w formie asystenta rodziny

Zatrudnienie asystentów rodziny:
 liczba asystentów – 3
 forma zatrudnienia – umowa o pracę
 wymiar zatrudnienia – 2 osoby na 1/1 etatu, 1 osoba na ¼ i ½ etatu
(½ etatu w ramach Projektu Port „Szczęśliwa Rodzina); łącznie 2,75
etatu

MOPS w Łowiczu

Liczba rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych, objętych wsparciem w formie asystenta rodziny - 27
Liczba dzieci w tych rodzinach – 69
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

2.1.2. Prowadzenie przez asystenta rodziny
systematycznej współpracy
z rodzinami

Wskaźniki ewaluacji
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych możliwe jest wyłącznie za jej zgodą oraz
przy jej aktywnym współuczestnictwie w podejmowanych działaniach,
uwzględniających zasoby własne rodziny oraz źródła wsparcia
zewnętrznego.
Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparcie rodziny przeżywającej
trudności opiekuńczo – wychowawcze prowadzone jest w dwóch formach:
pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
W MOPS w Łowiczu pracę z rodzinami w 2019 r., w ramach swoich
obowiązków zawodowych, realizowali asystenci rodziny. Przy szerokim
spektrum obowiązków i zadań, jeden asystent rodziny, zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy, może w tym samym czasie
współpracować nie więcej niż z 15 rodzinami. Ta forma wsparcia
charakteryzuje się silnym wykorzystaniem zasady indywidualizacji,
a podejmowane przez asystenta rodziny działania wobec rodziny
uwzględniają jej sytuację, w szczególności występujące rodzaje
przeżywanych trudności, posiadane zasoby oraz umiejętności, którymi ona
dysponuje.
Działania w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka odnoszą się
do budowania infrastruktury, pozwalającej na skuteczną pomoc rodzinie
w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz na prawidłowe ich wychowanie,
a także do podejmowania działań ukierunkowanych na poszczególne
rodziny i do rozwiązywania występujących trudnych sytuacji.
Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny, które osiągnęły
poprawę w funkcjonowaniu – 17 (na 27 rodzin)

Realizatorzy/
Partnerzy

MOPS w Łowiczu

Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę w ramach wsparcia
w formie asystentury rodzinnej – 4
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

w tym z uwagi na:
 osiągnięte cele – 1
 brak efektów – 0
 zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 2
 zmianę metody pracy z rodziną – 0
 inne – 1 (zmiana miejsca zamieszkania)

2.1.3. Prowadzenie monitoringu sytuacji
rodzin z problemem bezradności
opiekuńczo – wychowawczej

2.1.4. Prowadzenie monitoringu sytuacji
dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem
lub przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
- wychowawczych
2.1.5. Wsparcie rodzin naturalnych
rodzinami wspierającymi

Średni czas pracy asystenta rodziny z 1 rodziną – 17,26 miesięcy
(łącznie z rodzinami asystenci pracowali od miesiąca, w którym z każdą
z rodzin rozpoczęto współpracę do końca 2019 r.
– 466 miesięcy/ 27 rodzin)
Zatrudnienie pracowników socjalnych:
 liczba pracowników socjalnych - 15
 forma zatrudnienia – umowa o pracę
 wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu; łącznie 15 etatów
Liczba rodzin z problemem bezradności opiekuńczo - wychowawczej,
objętych pomocą MOPS - 189
Liczba monitorowanych rodzin (monitoring rodzin, z którymi asystenci
rodziny zakończyli współpracę oraz monitorowanie przez pracowników
socjalnych rodzin z dziećmi, w których prowadzono procedurę „Niebieskie
Karty”) – 16
Liczba dzieci w monitorowanych rodzinach – 24
Liczba rodzin wspierających – 0

MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

W 2019 r. MOPS w Łowiczu kontynuował starania w zakresie pozyskania
rodzin wspierających, m.in., poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Ośrodka informacji o naborze kandydatów do pełnienia
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

2.2. Wspieranie kobiet w ciąży
i połogu, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet
w ciąży powikłanej oraz
w sytuacji niepowodzeń
położniczych, a także ich rodzin

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

2.2.1. Koordynacja poradnictwa przez
asystenta rodziny w ramach realizacji
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin oraz programu „Za życiem”

2.2.2. Wypłacenie jednorazowego
świadczenia 4 000 zł

Wskaźniki ewaluacji
funkcji rodzin wspierających, jak również poprzez prowadzenie rozmów
z osobami pomagającymi rodzinom z problemami w sferze opieki
i wychowania dzieci. Jednak nie podpisano stosownych umów, ponieważ
rodziny, które wspierają prywatnie inne rodziny, wymagające pomocy,
nie wyraziły zgody na sformalizowanie ich działań.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ramach
koordynacji poradnictwa - 1
Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:
1) wsparcie i towarzyszenie emocjonalne
2) pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może
otrzymać wsparcie
3) opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego
katalogu możliwego wsparcia
4) załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny
na podstawie upoważnienia
5) pomoc rodzinie:
- w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji
i wychowaniu dziecka,
- w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
- w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw
rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
- w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń
opieki zdrowotnej.
Liczba rodzin korzystających z jednorazowego świadczenia w wysokości
4 000 zł – 3

Realizatorzy/
Partnerzy

MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

2.3. Realizacja projektu pn.: Port
„Szczęśliwa Rodzina”

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

2.3.1. W ramach projektu zaplanowano
następujące formy wsparcia:
 praca z rodziną prowadzona przez
asystenta rodziny,
 praca socjalna prowadzona przez
pracowników socjalnych w środowiskach
rodzinnych, w ramach realizacji kontraktów
socjalnych,
 coaching rodzicielski prowadzony przez
psychologa,
 grupowe zajęcia terapeutyczne
dla rodziców i osób z ich najbliższego
otoczenia prowadzone przez terapeutę
rodzin podczas wyjazdu terapeutyczno –
wypoczynkowego,
 indywidualne konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne dla rodziców i osób
z ich najbliższego otoczenia prowadzone
przez psychologa i pedagoga podczas
wyjazdu terapeutyczno – wypoczynkowego,
 grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży prowadzone przez terapeutę
dzieci i młodzieży podczas wyjazdu
terapeutyczno – wypoczynkowego
 indywidualne konsultacje psychologiczne

Wskaźniki ewaluacji
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wysokość świadczenia wynosi
4 000 zł jednorazowo.
Wskaźniki rezultatu osiągnięte na koniec 2019 r.:
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania
rodziny istniejących po zakończeniu projektu – 0, docelowo na koniec
2021 r. – 4 (3 grupy wsparcia i ½ etatu asystenta rodziny)

Realizatorzy/
Partnerzy

Miasto Łowicz
MOPS w Łowiczu

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu – 0, docelowo na koniec 2021 r.
– 18 (10 pracowników socjalnych, 5 asystentów rodziny i 3 psychologów
prowadzących grupy wsparcia)
Wskaźniki produktu osiągnięte na koniec 2019 r.:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie – 32 (10 rodziców i 22 dzieci), docelowo – 80 (25 rodziców
i 55 dzieci)
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
– 7 (4 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny, 1 grupa wsparcia),
docelowo – 18 (10 pracowników socjalnych, 5 asystentów rodziny
i 3 grupy wsparcia)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami wspierania rodziny w programie –32 (10 rodziców
i 22 dzieci), docelowo – 80 (25 rodziców i 55 dzieci)
Projekt Port „Szczęśliwa Rodzina” współfinansowany jest ze środków
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania
i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
prowadzone przez psychologa i pedagoga
podczas wyjazdu terapeutyczno
– wypoczynkowego;
 zorganizowane formy spędzania czasu
wolnego rodziców z dziećmi i osobami
z ich najbliższego otoczenia podczas
wyjazdu terapeutyczno – wypoczynkowego,
animowanie wspólnego spędzania czasu
wolnego dorosłych członków rodziny
z dziećmi przez pedagoga i psychologa
podczas wyjazdu terapeutyczno
– wypoczynkowego,
 grupa wsparcia moderowana przez
psychologa,
 udzielenie pomocy materialnej w postaci
zasiłków celowych, mające na celu poprawę
sytuacji materialno – bytowej rodzin
biorących udział w projekcie

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne Działanie 02-IX.2 Usługi
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Beneficjentem Projektu jest Miasto Łowicz.
Projekt Port „Szczęśliwa Rodzina” realizowany jest przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łowiczu.
Okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r., na podstawie
umowy nr RPLD.09.02.01-10-A010/18-00 zawartej w dniu 18.02.2019 r.
pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Miastem Łowicz.
Celem głównym Projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu Miasta
Łowicza, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych.
Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, do których należą:
 zapewnienie pomocy socjalnej,
 podniesienie kompetencji rodzicielskich,
 pomoc w zapewnieniu prawidłowego rozwoju wzrastających
w rodzinach dzieci,
 kompleksowa praca z rodziną, polegająca na świadczeniu usług
asystenta rodziny, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia
terapeutycznego, organizowaniu grup wsparcia, zwiększeniu dostępu
do pracy socjalnej,
 pomoc w organizacji czasu wolnego – rozwój zainteresowań, zabawa,
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

sport.

2.4. Wsparcie interdyscyplinarne
rodzin z dziećmi

2.4.1. Prace Zespołu ds. Asysty Rodzinnej

W 2019 roku do projektu przystąpiło 10 rodzin (12 rodziców i 22 dzieci),
z pełnego wsparcia skorzystały 33 osoby/ 34 osoby, 1 dziecko z powodu
przesunięcia obowiązkowych praktyk szkolnych nie brało udziału
w działaniach wspierających, realizowanych podczas wyjazdu
terapeutyczno – wypoczynkowego do Uniejowa.
Zrealizowano całkowicie wszystkie zamierzone w Projekcie na 2019 rok
zadania.
Uczestnicy wsparcia bardzo wysoko ocenili poziom udzielonej pomocy
we wszystkich jej zakresach.
Stopień realizacji zadań własnych Zespołu - wysoki
Istotnym wyznacznikiem powodzenia w pracy na rzecz rodziny
z trudnościami w opiece i wychowaniu dziecka jest harmonijna
współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, jak również
z przedstawicielami innych instytucji służących dziecku i rodzinie.
W 2019 r., w ramach Zespół ds. Asysty Rodzinnej, współpracowali
ze sobą: koordynator Zespołu, 3 asystenci rodziny, psycholog, pracownicy
socjalni, w których rejonie zamieszkiwały rodziny objęte asystą rodzinną,
kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej. Zespół, również poprzez pracę
swoich członków, realizował zadania z zakresu:
 diagnozowania i analizowania sytuacji rodzinnej środowisk pod kątem
zaistniałych problemów i deficytów;
 wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności
do wypełniania tych funkcji;
 prowadzenia działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych,
których dzieci znajdują się poza rodziną;

MOPS w Łowiczu
inne instytucje
i podmioty
świadczące usługi
na rzecz dobra
rodziny i dziecka
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

 prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin
w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
 wnioskowania, w uzasadnionych przypadkach, o przyznanie usług
opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych;
 organizowania dla rodzin grup wsparcia/ grup samopomocowych,
mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie
ich izolacji;
 podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 organizowania dla rodzin potrzebujących opieki psychologicznej,
konsultacji indywidualnych, porad psychologicznych i prawnych;
 współpracy z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny;
 współpracy ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów
wychowawczych.
W ramach Zespołu, przez asystentów rodziny przedstawiane były,
dokonane przez nich, oceny okresowe dotyczące współpracy tych rodzin
z asystentami oraz oceny sytuacji życiowej tych rodzin. Podejmowano
dyskusje w zakresie propozycji weryfikacji planów pracy z rodzinami,
aby podnieść kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców.
Aktywność Zespołu skupiała się, poprzez pracę prowadzoną przez swoich
członków, na działaniach podejmowanych we współpracy z innymi
podmiotami, świadczącymi usługi na rzecz dobra rodziny i dziecka, w celu
pracy nad problemami konkretnych rodzin.
Asystenci rodziny i koordynator Zespołu uczestniczyli w ocenach
okresowych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
dokonywanych przez PCPR.
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania
2.4.2. Działania zaradcze oraz interwencyjne
podejmowane przez Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Łowicza
oraz grupy robocze

2.4.3. Monitorowanie środowisk rodzinnych
z dziećmi zagrożonych uzależnieniami

Wskaźniki ewaluacji
Liczba rodzin z dziećmi objętych działaniami Zespołu – 15
W ramach pracy w grupach roboczych, pracownicy socjalni, wystosowali
do Sądu Rejonowego w Łowiczu 10 wniosków o wgląd w sytuację dzieci.
Działania zaradcze oraz interwencyjne w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa rodziny, w szczególności dzieci, podejmowane przez
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Miasta Łowicza zostały szeroko zaprezentowane w Sprawozdaniu
z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Łowicz na lata 2016 – 2020”
w 2019 roku.
Liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowanych
do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37
rozpatrywanych spraw łącznie, w tym: 26 nowych spraw, które wpłynęły
w 2019 r. oraz 11 spraw z lat poprzednich
Do MKRPA w Łowiczu w 2019 r. wpłynęły wnioski z:
Prokuratury Rejonowej w Łowiczu - 2, Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu – 5, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – 3, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu – 3 oraz od członków rodzin – 13.

Realizatorzy/
Partnerzy
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
dla Miasta Łowicza

MOPS w Łowiczu
MKRPA w Łowiczu
KPP w Łowiczu
kuratorzy SR
w Łowiczu
PCPR w Łowiczu
PR w Łowiczu
członkowie rodzin

W 2019 r. z Komisją podjęło współpracę 13 rodzin.

2.4.4. Zapewnienie dostępności w zakresie
pomocy specjalistycznej: konsultacji
i poradnictwa psychologicznego,

Komisja umorzyła 3 sprawy, a 21 skierowano do Sądu Rejonowego
w Łowiczu w celu kontynuowania sądowej procedury zobowiązania
do leczenia odwykowego.
Liczba konsultacji odbytych z psychologiem zatrudnionym
przez MOPS – 207

MOPS w Łowiczu
PCPR w Łowiczu
Poradnia

18

Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania
pedagogicznego, rodzinnego
i prawnego oraz uzależnień,
a także mediacji

Wskaźniki ewaluacji
Problematyka spotkań w zakresie konsultacji odbytych z psychologiem,
zatrudnionym przez MOPS:
 przemoc w rodzinie – 62 spotkania dla 30 osób
 sytuacje konfliktowe/ trudne życiowo – 15 spotkań dla 5 osób
 sytuacje problemowe okresu dorastania – 25 spotkań dla 8 osób
 problemy wychowawcze – 34 spotkania dla 16 osób
 choroby psychiczne/ fizyczne – 45 spotkań dla 16 osób
 uzależnienia – 16 spotkań dla 4 osób
 inne (sprawy sądowe, wizyty w środowisku, konsultacje z innymi
specjalistami, oceny sytuacji rodzin) – 10 spotkań
Psycholog zatrudniony przez MOPS udzielił wsparcia 35 osobom, w tym:
30 osobom dorosłym i 5 dzieciom.

Realizatorzy/
Partnerzy
Psychologiczno
– Pedagogiczna
w Łowiczu
SR w Łowiczu
PLU w Łowiczu
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe

Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistów, zatrudnianych przez
inne podmioty – 190 wyłącznie dla mieszkańców Łowicza oraz 2 284
(dla mieszkańców Powiatu Łowickiego, również dla mieszkańców
Łowicza), w tym:
 PCPR w Łowiczu w Punkcie Interwencji Kryzysowej – przez:
psychologa – 26 porad, psychoterapeutę – 25 porad,
psychologa – terapeutę – 28 porad, pedagoga – 51 porad
 Sąd Rejonowy w Łowiczu – przez mediatora w 12 sprawach z terenu
Powiatu Łowickiego (brak danych dotyczących mediacji
prowadzonych w rodzinach wyłącznie z terenu Łowicza)
 ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Łowiczu – przez:
lekarzy – 91 porad, psychologa – 169 porad, terapeutów – 1 639
porad; łącznie 1 899 porad łącznie dla mieszkańców Łowicza i innych
osób spoza miasta (Poradnia nie prowadzi odrębnych rejestrów
w zakresie udzielonych porad wyłącznie mieszkańcom Łowicza)
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

W 2019 r. w PLU zarejestrowano 98 osób uzależnionych z terenu
Łowicza i 48 osób pozostających w bliskim kontakcie z osobą
uzależnioną z terenu miasta.
Oferta terapeutyczna PLU adresowana jest do: osób uzależnionych,
osób pozostających w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną (żona/
mąż, matka, ojciec, córka, syn, siostra, brat), DDA (Dorosłe Dzieci
Alkoholików). W Poradni prowadzona jest również terapia par/
małżeństw.
Zespół terapeutyczny składa się ze specjalistów: certyfikowany
specjalista psychoterapii uzależnień – terapeuta, specjalista
psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, psychiatra, psycholog
kliniczny – psychoterapeuta
 Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
a) w ramach wsparcia osób i rodzin z problemem narkotykowym,
udzielono wsparcia psychologicznego (209 konsultacji)
54 osobom, w tym 41 mieszkańcom Łowicza i 13 osobom
zamieszkującym miejscowości ościenne; psycholog – specjalista
terapii uzależnień od narkotyków dyżurował w 2019 r. w każdy
poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 - 19.00 w budynku obok
Muszli Koncertowej na Łowickich Błoniach; odnotowano
19 przypadków osób związanych z problemem uzależnienia
od narkotyków, 26 przypadków osób współuzależnionych
lub zainteresowanych wiedzą na temat leczenia uzależnienia
od narkotyków w związku z funkcjonowaniem z osobą
uzależnioną w domu, 9 przypadków osób w związku
z problemami osobistymi
b) w ramach wsparcia psychologicznego w zakresie podstawowej
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

pomocy psychologicznej osobom zamieszkującym na terenie
miasta Łowicza, które doświadczają przemocy w rodzinie
lub są nią zagrożone, udzielono 164 konsultacji 42 osobom,
w tym 31 mieszkańcom Łowicza; dyżury psychologa odbywały się
w soboty w godz. 16.00 – 19.00 w budynku obok Muszli
Koncertowej na Łowickich Błoniach; najczęstszymi problemami,
z jakimi zgłaszali się potrzebujący wsparcia były: różne rodzaje
przemocy (emocjonalna, fizyczna, zaniedbanie, przemoc
rówieśnicza), problemy emocjonalne u dzieci i dorosłych,
problemy rodzinne, problemy z uzależnieniami
 Caritas Diecezji Łowickiej – 60 porad specjalistycznych
 brak danych z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu,
która realizuje zadania własne, dla mieszkańców Powiatu Łowickiego,
w zakresie: diagnozowania, indywidualnych lub grupowych zajęć
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, terapii rodziny, grupy
wsparcia, interwencji kryzysowych, warsztatów, porad i konsultacji,
wykładów i prelekcji, działalności informacyjno – szkoleniowej;
PPP zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów
i doradcę zawodowego oraz w zależności od potrzeb innych
– np. lekarza, którego udział jest niezbędny w pracach zespołu
orzekającego. Specjaliści współpracują z przedszkolami, szkołami oraz
w środowiskach rodzinnych dzieci i młodzieży.
 nie wpłynęły dane z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Skierniewicach – Lokalnego Punktu Pomocy
w Łowiczu, w którym z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy mogą
skorzystać ofiary pokrzywdzone przestępstwem (przemocy domowej,
wypadków komunikacyjnych czy pożyczkobiorcy „chwilówek”
z lichwiarskim oprocentowaniem) oraz ich najbliżsi, w zakresie
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

2.4.5. Doskonalenie form współpracy
z instytucjami i organizacjami

Wskaźniki ewaluacji
realizowanych form pomocy:
pomoc prawna, mediacja, pomoc psychologiczna,
psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna a także
pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw;
pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach
i przedszkolach, publicznych, opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez gminy;
pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań
czynszowych i opłat za media;
pokrywanie kosztów bonów żywnościowych, odzieży, bielizny,
obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Ponadto, w wyniku zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r., zorganizowano i przeprowadzono
zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla osób z syndromem Dorosłych
Dzieci Alkoholików. Do programu zgłosiło się i zostało zakwalifikowanych
12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn), z których ostatecznie 10 osób rozpoczęło
grupę i zrealizowało cały program zajęć.
W łowickich placówkach edukacyjnych zatrudniani są pedagodzy
i psychologowie (nie w każdej), którzy pracują z dziećmi i młodzieżą oraz
rodzicami/ opiekunami, na bieżąco – w miarę pojawiających się potrzeb
udzielają konsultacji i porad oraz wspierają działania wychowawcze
i opiekuńcze rodziców/ opiekunów.
W 2019 r. w Łowiczu swoją działalność prowadził punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Wdrożenie w życie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy
instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodzin i dzieci

Realizatorzy/
Partnerzy

MOPS w Łowiczu
MKRPA w Łowiczu
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania
w zakresie lepszego rozeznania
potrzeb oraz organizowania pomocy
rodzinie, a także przeciwdziałania
degradacji i marginalizacji społecznej
rodzin dotkniętych lub zagrożonych
kryzysem

Wskaźniki ewaluacji
na płaszczyźnie lepszego rozpoznawania potrzeb oraz organizowania
pomocy rodzinom, aby przeciwdziałać degradacji i marginalizacji
społecznej rodzin dotkniętych lub zagrożonych kryzysem – realizowane
na bieżąco, w tym również w 2019 r. w ramach Projektu „Kooperacje 3D
– Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”
Systematyczna współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz rodzin i dzieci oraz wdrażanie w życie dobrych
praktyk współpracy międzyinstytucjonalnej w efekcie prowadzi
do doskonalenia form tej współpracy, do lepszego rozeznania potrzeb
oraz organizowania pomocy rodzinie, jak również do skutecznego
przeciwdziałania degradacji i marginalizacji społecznej rodzin dotkniętych
lub zagrożonych kryzysem.
Taka współpraca coraz bardziej rozwija się na terenie Łowicza szczególnie
pomiędzy: MOPS, przedszkolami, szkołami, świetlicami środowiskowymi,
kuratorami, koordynatorami pieczy zastępczej, specjalistami poradni,
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, w ramach działań
podejmowanych przez grupy robocze utworzone przez Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Łowicza czy też Zespół ds. Asysty Rodzinnej.
Na wysokim poziomie funkcjonuje współpraca pomiędzy placówkami
edukacyjnymi a Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu
w zakresie diagnozowania problemów, a także pracy terapeutycznej
z dziećmi i rodzicami oraz z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.

Realizatorzy/
Partnerzy
KPP w Łowiczu
SR w Łowiczu
PCPR w Łowiczu
Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna
w Łowiczu
PLU w Łowiczu
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
dla Miasta Łowicza
Urząd Miejski
w Łowiczu
placówki oświatowe
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe
kościół i organizacje
kościelne

Na szczególne podkreślenie zasługują, zainicjowane w 2019 r., działania
w ramach realizacji Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej
współpracy na rzecz osób i rodzin” (w ramach Programu Operacyjnego
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5
Skuteczna pomoc społeczna).
Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy
pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami
innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia,
sądownictwa i policji. Zgodnie z założeniami model kooperacji będzie
uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gmin
i powiatów mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu
kooperacji.
20 września 2019 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Łowiczu odbyło się
spotkanie inicjujące utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego,
realizowanego w ramach tego Projektu. W spotkaniu udział wzięli
szefowie oraz przedstawiciele instytucji i organizacji integracji społecznej,
wymiaru sprawiedliwości i policji, edukacji, zdrowia oraz organizacji
pozarządowych. Zaprezentowane zostały również cele i korzyści
współpracy w ramach Projektu, które pozwolą przede wszystkim
wzmocnić i skoordynować działania w zakresie udzielania skutecznego
wsparcia osobom i rodzinom.
W dniu 25 października 2019 r. w Sali Radzieckiej Urzędu Miejskiego
w Łowiczu odbyło się spotkanie formalizujące, dotyczące zawiązania
Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego. Do Partnerskiego Zespołu
Kooperacyjnego przystąpili przedstawiciele:
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
• Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
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Sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
w 2019 roku
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2019 roku
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Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

• Powiatowego Urzędu Pracy
• Komendy Powiatowej Policji
• Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Środowiskowego Domu Samopomocy
• Zakładu Aktywności Zawodowej
• Poradni Zdrowia Psychicznego
• Poradni Leczenia Uzależnień
• Łowickiego Stowarzyszenia „Dać szanse”
• Chrześcijańskiej Grupy Wsparcia
• Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu
Model w części dotyczącej współpracy z osobami i rodzinami oraz
na ich rzecz opiera się na koncepcji powołania zadaniowych zespołów
kooperacyjnych (ZZK), które działają w formule multiprofesjonalnej.
Jest to kolejny etap realizacji Projektu. Na tym poziomie główną rolę
w Modelu odgrywa osoba lub rodzina, pracownik socjalny, pracownicy
do tej pory z nią współpracujący oraz inni pracownicy operacyjni
z instytucji i organizacji pozarządowych z różnych resortów zrzeszonych
w ramach partnerskich zespołów kooperacyjnych. PZK stwarza warunki
istotne dla inicjowania i działania ZZK.

Cel szczegółowy 3
Promowanie wartości rodzinnych
3.1. Podejmowanie inicjatyw,
mających na celu promowanie
wartości rodziny

3.1.1. Kształtowanie w środowisku lokalnym
pozytywnego wizerunku rodziny oraz
wzmocnienie więzi rodzinnych
poprzez organizowanie festynów,
pikników rodzinnych, imprez
integracyjnych dla rodzin

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć promujących wartości rodziny – 16
Dnia 11.05.2019 r. miała miejsce Łowicka Majówka Motocyklowa,
na której, m.in., przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży.
Dnia 02.06.2019 r. w Muszli Koncertowej w Parku Błonie w Łowiczu odbył
się piknik Święto Rodziny & Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim,
połączony z Marszem dla Życia i Rodziny.

Urząd Miejski
w Łowiczu
placówki oświatowe
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe
kościół i organizacje
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Wskaźniki ewaluacji
Inną imprezą związaną ze świętowaniem Dnia Dziecka był Dzień Dziecka
z PTTK - spacer szlakiem legend łowickich.
W 2019 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy współudziale pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
zorganizowali imprezę integracyjną pn.: XXVII Łowicki Bieg Trzeźwości,
której celem jest popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia bez
używek. W biegu uczestniczyło 290 osób (dzieci, młodzież, dorośli).
Inną imprezą integracyjną, w której brali udział rodzice i dzieci, połączoną
z ciekawym programem artystycznym i rozdaniem 4 000 paczek dla dzieci
i młodzieży z terenu Łowicza, była Choinka 2019.
Pracownik Poradni Rodzinnej Caritas Diecezji Łowickiej przeprowadził
w 4 szkołach na terenie miasta wykłady pn.: Rola rodziny w wychowaniu.
W Szkole Podstawowej Nr 7 realizowany jest program, promujący
wartości rodzinne pn.: Szkoła dla rodziców oraz zorganizowano
dla rodziców szkolenie Bądź autorytetem dla swojego dziecka.
W Szkole Podstawowej Nr 2 zorganizowano 3 rodzinne pikniki klasowe
z okazji Dnia Rodziny.
W Szkole Podstawowej Nr 3 odbył się Piknik Rodzinny – Pożegnanie Lata
na Korabce.
Ponadto w łowickich przedszkolach i szkołach oraz w parafiach były
organizowane pikniki rodzinne i podejmowane inne działania, promujące
wartości rodzinne – brak dokładnych danych.

Realizatorzy/
Partnerzy
kościelne

Cel szczegółowy 4
Przeciwdziałanie demoralizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
4.1. Profilaktyka i edukacja dzieci
i młodzieży w zakresie
przeciwdziałania przemocy,
uzależnień i innych zachowań

4.1.1. Realizacja programów profilaktyczno
– edukacyjnych, organizowanie
konkursów z zakresu przeciwdziałania
przemocy, uzależnieniom oraz innym

Liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych – brak dokładnych
danych; na podstawie udostępnionych informacji - poniżej wymieniono
najbardziej istotne działania w tym zakresie

MOPS w Łowiczu
placówki oświatowe
Zespół
Interdyscyplinarny
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Sprawozdanie z realizacji
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Zadanie do realizacji
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Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania
zachowaniom ryzykownym

Wskaźniki ewaluacji
Liczba innych działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji
i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży - brak dokładnych danych;
na podstawie udostępnionych informacji - poniżej wymieniono
najbardziej istotne działania w tym zakresie
W łowickich szkołach opracowane zostały szkolne programy
wychowawczo – profilaktyczne, a w oparciu o nie – klasowe programy
wychowawczo – profilaktyczne, również w miarę potrzeb realizowane były
programy wychowawczo - profilaktyczne Spójrz inaczej czy Bądź
kumplem, nie dokuczaj. Pedagodzy szkolni, wychowawcy i nauczyciele
w poszczególnych szkołach, w ramach zadań własnych, na co dzień
podejmowali szereg działań o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym.

Realizatorzy/
Partnerzy
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
dla Miasta Łowicza
MKRPA w Łowiczu
KPP w Łowiczu
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe
kościół i organizacje
kościelne

W 2019 r. w szkołach realizowane były zajęcia o charakterze
profilaktyczno – edukacyjnym, skierowane do uczniów, tj.:
 warsztaty profilaktyczne z cyklu budowania szkolnego systemu
przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków - dla 73 uczniów
SP Nr 4;
 warsztaty profilaktyczne pn. Pozytywna profilaktyka liderska
i rówieśnicza motywacja nastolatka a zachowania ryzykowne, używki
i alkohol – dla 103 uczniów II LO;
 warsztaty profilaktyczne pn. Współczesne narkotyki, dopalacze
– jak się przed nimi bronić – dla 132 uczniów II LO;
 warsztaty profilaktyczne pn. Konsekwencje i wpływ alkoholu
na rozwój psychofizyczny młodego pokolenia – sprawdź czy Twoje
picie jest bezpieczne – dla 177 uczniów II LO oraz dla 115 uczniów
ZSP Nr 3;
 program wykładowo – warsztatowy pn. Nowe narkotyki, dopalacze
- dla 80 uczniów I LO oraz dla 200 uczniów ZSP Nr 4 i dla 112 uczniów
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Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

SP Nr 7;
 warsztaty Stop agresji i przemocy w szkole – dla uczniów klas VII i VIII
SP Nr 2;
 zajęcia edukacyjne z pracownikiem Sanepid-u nt. Stop dopalaczom
oraz Papierosy i e-papierosy – 6 spotkań z uczniami w SP Nr 2;
 zajęcia edukacyjne nt. Znamy swoje prawa, szanujemy prawa innych
– dla uczniów klasy IV SP Nr 2;
Ponadto realizowano zajęcia edukacyjno profilaktyczne, adresowane
do rodziców:
 szkolenie dla rodziców z cyklu budowania szkolnego systemu
przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków – 60 rodziców uczniów
SP Nr 4;
 program wykładowo – warsztatowy z zakresu profilaktyki uzależnień
– Nowe narkotyki, dopalacze – dla 55 rodziców uczniów SP Nr 7 oraz
dla 153 rodziców uczniów II LO;
 zajęcia pn. Kryzysy w życiu nastolatków – depresje i zachowania
ryzykowne, używki i alkohol – dla 80 rodziców uczniów II LO
Policjanci dzielnicowi i policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej
Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu w 2019 r.
wspólnie przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą 181 spotkań
profilaktycznych, w tym pogadanki, konkursy, pikniki profilaktyczne,
mające na celu przeciwdziałanie demoralizacji oraz wykluczeniu
społecznemu.
W szkołach organizowane były konkursy o tematyce profilaktycznej,
np.: Stop dopalaczom, Stop uzależnieniom, Znamy swoje prawa
- szanujemy prawa innych.
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Inną formą przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom społecznym,
skierowanym do uczniów, był spektakl profilaktyczny Zaplątani w sieci,
poruszający problematykę cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie
– dla uczniów SP Nr 2, a także akcja Pakt przeciwko dopalaczom –
zorganizowana w SP Nr 7.

4.2. Stworzenie dzieciom
i młodzieży możliwości
uczestnictwa
w zorganizowanych formach
spędzania czasu wolnego
i rozwijania zainteresowań

4.2.1. Opracowanie dla dzieci i młodzieży
oferty zajęć pozaszkolnych oraz
zachęcanie do aktywnego udziału
w wydarzeniach organizowanych
dla nich na terenie Łowicza

W SP Nr 3 z uczniami spotkał się kurator sądowy, który przeprowadził
pogadankę nt. Odpowiedzialność karna nieletnich.
Zajęcia pozaszkolne organizowane dla dzieci i młodzieży na terenie
Łowicza – wymieniono poniżej
Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych
pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego – 930,
w tym zorganizowanych przez:
 jednostki organizacyjne Miasta – 732 osoby podczas ferii zimowych
i w czasie wakacji:
 Łowicki Ośrodek Kultury –„Mały Och, Film Festiwal”,
„Turbowakacje”
 Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego – „Ferie z Biblioteką”,
„Lato w Bibliotece”
 Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Feriada 2019”, „Wakacje z OSiR”
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy
Parafii Św. Ducha w Łowiczu otrzymało dotacje na realizację zadania
dotyczącego prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Świetlica Integracyjna
„Słonko”) – 30 dzieci i młodzieży z terenu miasta
 łowickie stowarzyszenia, w ramach realizowanych zadań publicznych
- 168 dzieci i młodzieży z terenu Łowicza:

MOPS w Łowiczu
ŁOK ,
OSiR,
Urząd Miejski
w Łowiczu,
PTTK Oddział
w Łowiczu,
placówki oświatowe,
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe,
świetlice
środowiskowe,
kluby sportowe
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Łowicki Klub Karate Kyokushin Fighter – „Karate moim sportem”
(treningi karate i udział w zawodach): dzieci w wieku 6-9 lat
– 14 osób, dzieci w wieku 10-13 lat – 14 osób, młodzież
– 10 osób
 Uczniowski Klub Sportowy „Pijarski Klub Sportowy” w Łowiczu
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegów
lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej”: dzieci
i młodzież – 60 osób, w tym 27 uczestników sekcji biegowej,
18 uczestników sekcji szachowej i 15 uczestników sekcji
siatkarskiej; oprócz zajęć w sekcjach odbyło się 21 imprez
biegowych, 44 turniejów szachowych, 16 imprez siatkarskich,
zorganizowano również IV Mistrzostwa Powiatu Juniorów
w Szachach Fischera
 Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” Łowicz – „Trening czyni
mistrza” (trening judo i udział w 10 zawodach rangi
ogólnopolskiej oraz udział w 2 obozach sportowych – zimowym
i letnim, w ognisku integracyjnym): dzieci i młodzież – 15 osób
 Klub Sportowy „Księżak” Łowicz – „Organizacja pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie koszykówka <<szkółka koszykówka>>” (zajęcia
z piłki koszykowej): razem 30 dzieci (z klas I-II – 15 osób i z klas
III-IV – 15 osób)
 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łowicz – „Lekkoatletyka
i szachy – sport dla każdego”: dzieci i młodzież z klas I-VIII
– 25 osób
 Stowarzyszenie Twórców Ludowych Koło w Łowiczu – otwarte
i bezpłatne warsztaty ludowe przy Skansenie Muzeum w Łowiczu
(brak odrębnych danych w zakresie liczby dzieci i młodzieży, którzy
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skorzystali z zajęć)
 Oddział PTTK w Łowiczu – dla mieszkańców Łowicza, w tym dla rodzin
z dziećmi (brak odrębnych danych w zakresie liczby dzieci i młodzieży,
którzy brali udział w wydarzeniach): rajdy piesze i rajdy rowerowe
– 561 uczestników („Szlakiem Józefa Chełmońskiego” – 57 osób,
„Łowicki Nocny Rajd” – 162 osoby, „Szlakiem Władysława
Grabskiego” – 41 osób, „Szlakiem 10 Pułku Piechoty” – 172 osoby,
„Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK” – 129 osób) i imprezy
kajakowe – 293 uczestników („VIII Spływ Kajakowy Szlakiem Dwóch
Zamków”, „VI Spływ Kajakowy Z Soboty w sobotę”, „Wakacje z Tratwą
na Fali”)
W łowickich szkołach, po lekcjach, dzieci i młodzież spędzali czas
w świetlicach i rozwijali swoje zamiłowania w ramach kół zainteresowań
i zajęć sportowych, np.: zajęcia taneczne, piłka siatkowa, piłka nożna,
piłka koszykowa, sztuki walki, szachy, zajęcia lekkoatletyczne, zajęcia
muzyczne, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia informatyczne, językowe,
koło chemiczno – fizyczne, plastyczne, zbiórki harcerskie i dla zuchów,
zajęcia na basenie.
Od września 2018 r., w każdej z ww. szkół, realizowany jest projekt
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół
podstawowych”, w ramach którego odbywają się zajęcia kół
zainteresowań z języka angielskiego, informatyki, matematyki
i eksperymentarium oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka
polskiego, języka angielskiego i matematyki.
W Łowiczu dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania zainteresowań
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i umiejętności również w Samorządowej Szkole Muzycznej I Stopnia.
Dla dzieci i młodzieży, w ramach tworzenia dodatkowych form spędzania
czasu wolnego, w 2019 r. zorganizowano w szkołach podstawowych
na terenie Łowicza, w okresie ferii zimowych i wakacji, półkolonie.
W tej formie zajęć z terenu miasta zimą uczestniczyło 172 dzieci
i młodzieży (SP Nr 2, SP Nr 3 i Pijarska SP Królowej Pokoju), zaś w czasie
wakacji – 68 dzieci i młodzieży (SP Nr 2). Ponadto zorganizowano
wyjazdową formę wypoczynku - kolonie w miejscowości położonej
w okolicach Zakopanego – Bustryk Ząb, w której uczestniczyło 50 uczniów
szkół podstawowych z terenu miasta.
Z nieodpłatnego wypoczynku letniego, w ramach zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli
pn. „Poszukiwacze skarbów województwa łódzkiego” w Ośrodku
Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu
Wielkim, skorzystało w 2019 r. 5 dzieci, skierowanych na kolonie przez
MOPS w Łowiczu. Fundusze na organizację wypoczynku
w „Nadwarciańskim Grodzie” pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego i RCPS-u.
W ŁOK dzieci i młodzież mogli rozwijać swoje zainteresowania w sekcjach:
Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki”, Klub Plastyczny
„Akwarelki”, Grupa Plastyczna „Impress”, Studio Piosenki ŁOK.
W ramach Małych Grantów 2019 r. szczególną ofertą skierowaną
do dzieci w wieku przedszkolnym był Program ,,FOLK – ART – DANCE”,
który miał na celu stworzenie możliwość poznania i zainteresowania się
różnymi dziedzinami sztuki. Na zajęciach wykorzystano różne dziedziny
artystyczne tj.: muzykoterapię, choreoterapię, terapię za pomocą sztuk
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plastycznych, dramę. Scenariusze zajęć przybliżyły dzieciom kulturę
regionalną poprzez naukę piosenek ludowych, tańca, wykonywania prac
plastycznych (wycinanki, koguty łowickie itp.).

Cel szczegółowy 5
Reintegracja rodziny
5.1. Monitorowanie danych
dotyczących rodzin
biologicznych, których dzieci
zostały umieszczone w pieczy
zastępczej oraz wydatków
ponoszonych z tego tytułu
przez gminę

5.1.1. Monitorowanie liczby rodzin
biologicznych, których dzieci zostały
umieszczone w pieczy zastępczej

5.1.2. Współfinansowanie pobytu dzieci
w pieczy zastępczej przez Gminę
Miasto Łowicz

5.2. Motywowanie i wspieranie
rodzin biologicznych dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej do podejmowania
działań w celu umożliwienia
dzieciom powrotu do rodziny
naturalnej

5.2.1. Diagnoza środowisk rodzin
biologicznych przez pracowników
socjalnych
5.2.2. Praca z rodzinami biologicznymi dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej

Liczba rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej
– 74 rodziców biologicznych, w tym:
 rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej – 65
 rodziców biologicznych dzieci przebywających w instytucjonalnej
pieczy zastępczej - 9
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 61, w tym:
 w rodzinnej pieczy zastępczej – 52 dzieci
 w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 9 dzieci
Wysokość wydatków poniesionych przez samorząd gminny w zakresie
współfinansowania pobytu dzieci z terenu Łowicza w pieczy zastępczej
– 153 756,71 zł
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, za które
współfinansowano pobyt - 42
Ilość wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w rodzinach
biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej - 53
Liczba rodzin wspieranych przez pracowników socjalnych/ asystentów
rodziny - 4

MOPS w Łowiczu
PCPR w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu
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5.3. Ocena sytuacji życiowej
rodziców biologicznych dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej

Działania podejmowane w 2019 roku
w ramach realizacji zadania
5.3.1. Monitorowanie sytuacji rodzin
biologicznych dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej
5.3.2. Udział pracowników socjalnych/
asystentów rodziny/ koordynatora
Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
w okresowych ocenach sytuacji dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej

Wskaźniki ewaluacji
Liczba informacji sporządzonych na wniosek PCPR-ów i POW-ów
na temat sytuacji życiowej rodziców biologicznych dzieci przebywających
w pieczy zastępczej - 45
Ilość dokonanych ocen okresowych sytuacji dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych, przeprowadzonych z udziałem pracowników
socjalnych/ asystentów rodziny/ koordynatora Zespołu ds. Asysty
Rodzinnej - 39

Realizatorzy/
Partnerzy
MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu
PCPR w Łowiczu
placówki opiekuńczo
- wychowawcze

Cel szczegółowy 6
Rozwój zasobów ludzkich działających na rzecz wspierania rodziny
6.1. Zwiększenie skuteczności
podejmowanych działań
w obszarze wspierania rodziny
poprzez stworzenie możliwości
rozwoju zawodowego oraz
poprawa jakości pracy
pracowników merytorycznych
w wyniku korzystania
z poradnictwa w formie
superwizji

6.1.1. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych przez osoby
bezpośrednio wspierające rodziny
(pracowników socjalnych i asystentów
rodziny)

Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów specjalistycznych – 3, w tym:
 Budowanie współpracy interdyscyplinarnych służb w procesie
wychodzenia rodziny z przemocy w oparciu o techniki superwizji
i coachingu
 Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych, osób
starszych i niepełnosprawnych
 Warsztaty z elementami superwizji, realizowane w ramach Projektu
Port „Szczęśliwa Rodzina”
Liczba uczestników szkoleń/ kursów specjalistycznych – 72, w tym:
 Budowanie współpracy interdyscyplinarnych służb w procesie
wychodzenia rodziny z przemocy w oparciu o techniki superwizji
i coachingu – 18 osób (13 pracowników socjalnych, 3 asystentów
rodziny, kierownik SPŚ, dyrektor MOPS)
 Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych, osób
starszych i niepełnosprawnych - 16 osób (11 pracowników socjalnych,
3 asystentów rodziny, kierownik SPŚ, dyrektor MOPS)
 Konferencja Jesteśmy po to, żeby pomagać – 6 osób (3 pracowników
socjalnych, 2 asystentów rodziny, inspektor)

MOPS w Łowiczu
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Realizatorzy/
Partnerzy

Pracownik socjalny i asystent rodziny a rola kierownika OPS
w podziale zadań pomiędzy nimi – 3 osoby (1 pracownik socjalny,
1 asystent rodziny, kierownik SPŚ)
Jak przygotować się do „Nowego”…? Plan pracy z rodziną
i dzieckiem. Wytyczne do tworzenia nowego narzędzia pracy
asystenta rodziny i pracownika socjalnego – 3 osoby (1 pracownik
socjalny, 2 asystentów rodziny)
Standardy usług pomocy społecznej – 2 osoby
Standardy pracy socjalnej – 2 osoby (kierownik SPŚ
i inspektor ds. usług środowiskowych i instytucjonalnych)
Realizacja nowych programów: opieka wytchnieniowa i centra
opiekuńczo – mieszkalne. Prowadzenie usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych – 2 osoby (kierownik SPŚ
i inspektor ds. usług środowiskowych i instytucjonalnych)
Procedury interwencyjnego zabezpieczenia dziecka – 2 osoby
(2 pracowników socjalnych)
Procedura „Niebieskie Karty” – aspekty formalne i dobre praktyki
– 5 osób (5 pracowników socjalnych)
Warsztaty z elementami superwizji – 7 osób (4 pracowników
socjalnych, 2 asystentów rodziny, 1 członek Zespołu ds. Asysty
Rodzinnej)
Warsztaty kooperacyjne „Razem czy osobno – czy współpraca się
opłaca?” – 2 osoby (dyrektor MOPS, kierownik SPŚ)
Procedura kierowania do DPS w praktyce – 2 osoby (kierownik SPŚ
i inspektor ds. usług środowiskowych i instytucjonalnych)
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2019 r. – kierowanie
do DPS, ustalanie odpłatności za pobyt w DPS, odpłatność za pobyt
w schroniskach dla bezdomnych – 2 osoby (2 inspektorów)
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6.1.2. Organizacja superwizji dla osób
wspierających rodziny (pracowników
socjalnych i asystentów rodziny)

Wskaźniki ewaluacji
Liczba godzin zrealizowanej superwizji (indywidualna/ grupowa) – 22,
w tym:
 20 godz. – Warsztaty z elementami superwizji, realizowane
w ramach Projektu Port „Szczęśliwa Rodzina” oraz
 2 godz. - Panel dyskusyjny – Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń
w zakresie współpracy z rodzinami oraz budowanie współpracy
interdyscyplinarnej w działaniach na rzecz rodzin w kontekście
tematyki realizowanej na warsztatach z elementami superwizji,
w ramach Projektu Port „Szczęśliwa Rodzina”

Realizatorzy/
Partnerzy
MOPS w Łowiczu

Liczba osób uczestniczących w superwizji – 8 (w tym: 4 pracowników
socjalnych, 2 asystentów rodziny, członek Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
– kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej, koordynator Zespołu
ds. Asysty Rodzinnej)
Superwizja pracy socjalnej to specyficzny proces uczenia się,
w którym pracownik socjalny lub inna osoba realizująca pracę socjalną,
współpracując z superwizorem, rozwija swoje umiejętności
interpersonalne i uczy się postępowania metodycznego w pracy
z klientem pomocy społecznej lub rozwiązywania kwestii społecznej.
Proces superwizji opiera się na współpracy z superwizorem
lub współpracy z superwizorem i grupą superwizyjną.
Pojęcie superwizji pracy socjalnej obejmuje swoim znaczeniem wiele celów
i bardzo różne działania.
(Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, prac. zbior., Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016)
Cele superwizji pracy socjalnej:
1) Zaktywizowanie zespołu pracowników do doskonalenia metod pracy
socjalnej, stosowania nowych rozwiązań (metod, technik i narzędzi)
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dla osiągnięcia pozytywnych zmian sytuacji klienta (rodziny, grupy,
społeczności).
2) Pomoc pracownikom socjalnym w rozpoznaniu i dostrzeżeniu różnic
pomiędzy celami klienta a celami pomocy społecznej oraz ukrytymi
celami pracownika socjalnego.
3) Ochrona klientów przed nieprofesjonalnymi postawami pracownika
socjalnego.
4) Podniesienie skuteczności pracy zespołowej pracowników.
5) Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej poprzez:
 uchwycenie rzeczywistej przyczyny dokonującej się zmiany
sytuacji klienta;
 ujawnienie przyczyny nieskuteczności podejmowanych działań.
6) Motywowanie pracowników do planowania pracy, a w szczególności
do stosowania takich narzędzi, jak kontrakt, plan, projekt.
7) Stworzenie pracownikom warunków do samokształcenia
i doskonalenia warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń.
8) Umocnienie integracji zespołu pracowników, zapewnienie
im poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie.
9) Wsparcie komunikacji w zespole pracowników, a także między
pracownikami a kadrą kierowniczą.
10) Zapobieganie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Zapewnienie pracownikom wsparcia emocjonalnego niezbędnego
do wykonywania stresującej pracy.
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III. REZULTATY PROGRAMU OSIĄGNIĘTE W 2019 ROKU
Realizując „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”, w 2019 roku osiągnięto następujące
rezultaty:
1. Efektywne wsparcie rodzin z terenu miasta Łowicza poprzez realizację celu głównego i celów
szczegółowych
2. Wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz poprawa funkcjonowania rodzin i ich członków w sferze
socjalno – bytowej
3. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji
4. Nabycie przez rodziny dotknięte trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci umiejętności
prawidłowego realizowania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a poprzez to również poprawa
ich społecznego funkcjonowania
5. Zwiększenie wiedzy i kompetencji rodzicielskich w zakresie zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka,
odpowiedniego działania wychowawczego względem dziecka
6. Podniesienie umiejętności oraz kompetencji prospołecznych dzieci i młodzieży oraz wzrost poziomu
świadomości dzieci i młodzieży wobec zjawiska przemocy, uzależnień i innych zachowań ryzykownych
7. Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinach
8. Poprawa relacji rodzinnych, małżeńskich/ partnerskich
9. Umocnienie więzi rodzinnych
10. Umożliwienie dziecku prawidłowego rozwoju w rodzinie biologicznej, środowisku lokalnym i grupach
rówieśniczych
11. Wzrost motywacji rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do uczestnictwa
w różnych formach wsparcia i podejmowania działań, mających na celu umożliwienie dzieciom
powrotu do rodziny naturalnej
12. Reintegracja rodziny wyrażająca się w powrocie dziecka do rodziny biologicznej
13. Zwiększenie dostępności rodzin dysfunkcyjnych do poradnictwa specjalistycznego
14. Profesjonalizacja wsparcia kierowanego do dziecka i rodziny
15. Podniesienie jakości usług świadczonych przez osoby i instytucje zaangażowane w pracę na rzecz
rodzin z dziećmi, zwłaszcza środowisk dysfunkcyjnych
16. Umocnienie współpracy na płaszczyźnie wspierania rodziny pomiędzy asystentem rodziny,
pracownikiem socjalnym a przedstawicielami innych instytucji i organizacji działającymi na rzecz
dziecka i rodziny
17. Zacieśnienie oraz udoskonalenie form współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodzin
z dziećmi
18. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej wobec roli i wartości rodziny
Pomimo podjętych przez MOPS w Łowiczu działań, w 2019 r., nie osiągnięto w pełni założonego celu
szczegółowego 2: Zapewnienie pomocy rodzinom w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich oraz
w ramach wsparcia kobiet w ciąży i połogu – nie zrealizowano bowiem zadania: 2.1. Wsparcie rodzin
zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
poprzez działanie: 2.1.5. Wsparcie rodzin naturalnych rodzinami wspierającymi, z powodu braku chętnych
rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. W kolejnym roku realizacji Programu, tj. w 2020 r., będą
kontynuowane starania w tym zakresie.
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IV. INFORMACJA O POTRZEBACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WSPIERANIA RODZINY W 2020 ROKU
Informacja o potrzebach związanych z realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łowiczu została przedstawiona w Sprawozdaniu z działalności MOPS w Łowiczu
za rok 2019, przedstawionego Radzie Miejskiej w Łowiczu w marcu 2020 r.
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