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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

I. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W 2021 ROKU
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 (tj.: Dz. U. z 2022r. poz. 447).
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, w Gminie Miasto Łowicz, zadania gminy, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu.
Dyrektor MOPS w Łowiczu, na podstawie Zarządzenia Nr 8A/2020 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia
02.01.2020 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz
wydawania w tych sprawach decyzji.
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ww. ustawy, Burmistrz Miasta Łowicza zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie
do 31 marca każdego roku, Radzie Miejskiej w Łowiczu rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny wraz z informacją o potrzebach związanych z ich realizacją.
Katalog zadań, zawartych w art. 176 rzeczonej ustawy, pozwala na stworzenie w gminie spójnego systemu
pomocy dziecku i rodzinie.
Do zadań własnych gminy, w myśl ww. zapisu, 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 pomoc rodziny
wspierającej ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;
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5)

6)

7)

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym;
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 zadania ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3;
prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

W art. 8 ust. 1, 2, 3 ww. ustawy ustawodawca określił zakres przedmiotowy wsparcia, jakiego należy udzielić
rodzinie doświadczającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
„ 1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych wójt zapewnia
wsparcie, które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.
2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną;
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
3. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych
oraz źródeł „wsparcia zewnętrznego.”
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających.
W myśl art. 10 ww. ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację
tego zadania na podstawie art. 190 (zlecenie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego).
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2) terapii i mediacji;
3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji,
zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".
Praca z rodziną prowadzona jest zarówno w rodzinie wymagającej wsparcia, by mogła ona poradzić sobie
z trudnościami, aby nie doszło do działań interwencyjnych w postaci umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
ale także w rodzinie w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza tą rodziną. Z 3 rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny w 2021 r. 3 dzieci przebywało w pieczy zastępczej.
Na podstawie art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku, gdy MOPS
poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
pracownik socjalny Ośrodka przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych
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w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.)
i dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeśli wynika z niej konieczność podjęcia przez asystenta rodziny współpracy
z rodziną, pracownik socjalny wnioskuje do Dyrektora MOPS o jego przydzielenie.
Również sąd, na mocy postanowienia, może zobowiązać rodziców małoletnich dzieci do współpracy
z asystentem rodziny.
Asystent rodziny pracuje w ramach zadaniowego czasu pracy, co umożliwia dostosowanie godzin pracy
do indywidualnych potrzeb rodziny, a pracę z rodziną prowadzi w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę.
W 2021 r. w MOPS w Łowiczu zatrudnionych było 3 asystentów rodziny: 1 na ¼ etatu oraz 2 w pełnym
wymiarze czasu pracy, w tym 1 z asystentów rodziny (w ramach ½ etatu), a 2-gi (w ramach wypłacanego
dodatku). Asystenci realizowali zadania w Projekcie Port „Szczęśliwa Rodzina” współfinansowanym ze środków
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.
Asystenci ci w 2021 r. współpracowali łącznie z 32 rodzinami (81 dziećmi w tych rodzinach).
Dziewięć rodzin zostało zobowiązanych do pracy z asystentem rodziny przez sąd.
W ciągu 2021 r. w 17 rodzinach zakończono współpracę, w tym ze względu na: osiągnięcie/ częściowe
osiągnięcie celów – 13 rodzin, zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 3 rodziny, zmianę metody pracy – 1
rodzina.
W 2021 r. średni czas pracy asystenta rodziny z 1 rodziną wyniósł 21 miesięcy.
Do zadań asystenta rodziny, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym (przy czym plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań
mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji
i przewidywane efekty);
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu
pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
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13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) lub innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Praca z rodzinami realizowana była na podstawie opracowanych wspólnie z rodzinami planów pracy. Asystenci
rodzin w 2021 r. w pracy z rodzinami podejmowali szereg działań, które koncentrowały się przede wszystkim
na poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych rodzin z dziećmi, objętych asystenturą. Zasadniczą
metodą pracy asystentów rodziny było podążanie za rodziną i wspieranie jej na drodze do zmiany oraz
uzyskania samodzielności życiowej. Podejmując współpracę z rodziną, asystenci rozpoznawali poziom
jej destabilizacji, a następnie wspierali w działaniach prowadzących do osiągnięcia pozytywnych zmian,
do wydobywania i pomnażania jej zasobów własnych, zawsze zgodnie z dobrem rodziny
i w zindywidualizowanym tempie. Praca socjalno – wychowawcza z elementami terapii, realizowana przez
asystentów rodziny w środowiskach objętych tym wsparciem, przybierała rożną formę i była skierowana
zarówno do rodziców, dzieci, jak i do całych rodzin.
Asystenci rodziny, przede wszystkim, prowadzili działania z zakresu wzbogacania potocznej wiedzy
pedagogicznej rodziców o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży (tzw. pedagogizację
rodziców). Ponadto, w szczególności poruszane były zagadnienia dotyczące organizacji dnia w rodzinie,
tworzenia harmonogramu obowiązków domowych w rodzinie, higieny (dbałość o higienę osobistą członków
rodziny, czystość bielizny i innych części garderoby, zwalczanie wszawicy), bezpieczeństwa i zdrowia zwłaszcza
dzieci oraz pozostałych członków rodziny (m.in.: dopilnowywanie wizyt kontrolnych, wykonywanie badań
okresowych - bilansów, szczepień, stosowanie się do zaleceń lekarskich, też pomoc ze strony asystenta
w umawianiu terminów wizyt u specjalistów: psychiatry, psychologa, okulisty, neurologa dziecięcego,
monitorowanie fizjoterapii i rehabilitacji dziecka, wspieranie rodzica podczas pobytu w szpitalu z dzieckiem,
dostarczanie informacji nt. diety dla dziecka z cukrzycą), cech charakterystycznych etapów rozwoju dzieci.
Działania prowadzone w rodzinach przez asystentów miały przede wszystkim przyczynić się do podniesienia
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców i stopnia ich refleksyjności w procesie wychowania
dzieci. Asystenci wskazywali na prawidłowe wzorce funkcjonowania rodziny. Pedagogizację realizowano w
oparciu o wymianę informacji o wychowaniu, w tym konkretnego dziecka w danej rodzinie, w określonej
rodzinnej sytuacji oraz z wykorzystaniem sposobności do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów
wychowawczych. Asystenci rodziny prowadzili treningi umiejętności rodzicielskich, mające na celu pomoc
rodzicom w zrozumieniu fizycznych i emocjonalnych potrzeb dzieci, przyswojeniu przez rodziców praktyk
wychowawczych, a także zachęcali do okazywania dzieciom miłości, akceptacji, które to sprzyjają rozwojowi
oraz umocnieniu relacji pomiędzy nimi a dziećmi, odbudowaniu więzi między członkami rodziny. Podejmowali
również działania metodyczne, służące podwyższeniu umiejętności interpersonalnych rodziców. Ważnym
elementem pracy asystentów rodziny w środowiskach było poradnictwo i trening w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego (racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi w oparciu o
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ustaloną z rodziną hierarchię potrzeb, terminowe regulowanie zobowiązań finansowych rodziny,
systematyczne wykonywanie prac domowych). W ramach udzielanego rodzinom wsparcia, asystenci
prowadzili działania edukacyjne, polegające na informowaniu o działalności administracyjnej różnych instytucji
oraz o sposobie załatwiania różnych spraw urzędowych. Niejednokrotnie asystenci rodziny towarzyszyli
klientom w urzędach czy instytucjach (m.in. w UM, ZGM, PPP, KPP), aby nie tylko informować, ale również
modelować poprawne zachowania, przy jednoczesnym zachęcaniu podopiecznych do aktywności i
samodzielności. Asystenci rodziny, w ramach współpracy z rodzinami, wskazywali na możliwości skorzystania z
różnorakich form pomocy (np. w zakresie podjęcia terapii psychologicznej – indywidualnej, rodzinnej, w
zakresie leczenia z uzależnienia), integracji i aktywizacji społecznej, motywowali do udziału w grupach
samopomocowych (również informowali o miejscach i terminach spotkań), rozpowszechniali informacje o
działalności placówek społeczno – kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, zachęcając dzieci, młodzież i
dorosłych do udziału w różnych zajęciach czy wydarzeniach. Współpracowali na rzecz rodzin nie tylko z
pracownikami socjalnymi, ale i z innymi pracownikami służb społecznych. Asystenci rodziny w swojej pracy
podejmowali działania stymulujące prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci oraz wyrabiające u nich postawy
prospołeczne, m.in. poprzez: okazywanie dzieciom zainteresowania, akceptacji i troski; chwalenie za
osiągnięcia (nawet te najdrobniejsze), wsparcie emocjonalne w sytuacjach dla nich trudnych w domu, w
szkole, grupie rówieśniczej; wzmacnianie i wspieranie dostosowania się do ustalonych zasad życia rodzinnego
(np. dotyczących powrotu do domu o określonej godzinie, odrabiania zadanych prac domowych, wypełniania
obowiązków domowych, właściwego komunikowania się z rodzicami czy rodzeństwem); informowanie o
konsekwencjach wynikających z zachowań społecznie nieakceptowalnych.
Działania podejmowane przez asystentów rodziny, w ramach zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, uzupełnia realizacja „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”,
co szczegółowo zostało opisane w dalszej części niniejszego sprawozdania.
MOPS w Łowiczu, dążąc do zapewnienia integracji rodziny oraz przeciwdziałania marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Łowicza, również w 2021 r. (trzeci rok
z rzędu) realizował projekt pod nazwą Port „Szczęśliwa Rodzina”, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne Działanie dla Osi 02-IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Celem głównym Projektu było wsparcie rodzin z dziećmi z terenu Miasta Łowicza, przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Cel ten przez trzy lata, począwszy od 2019 r.,
był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 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, sport
W ramach Projektu prowadzone były działania wspierające, tj.:
 praca z rodziną prowadzona przez asystenta rodziny (od III do XII 2021 r.),
 praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych w środowiskach rodzinnych,
w ramach realizacji kontraktów socjalnych (od III do XII 2021 r.),
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 coaching rodzicielski prowadzony przez psychologa (od IV do VI 2021 r.; 1-godzinne sesje indywidualne
dla 5 rodziców co 2 tygodnie; łącznie założono do realizacji po 6 godzin spotkań dla każdego z
rodziców),
 grupowe zajęcia terapeutyczne dla rodziców i osób z ich najbliższego otoczenia prowadzone przez
terapeutę rodzin podczas wyjazdu terapeutyczno – wypoczynkowego do Uniejowa
(VII 2021 r.; 20 godzin),
 indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i osób z ich najbliższego
otoczenia prowadzone przez psychologa i pedagoga podczas wyjazdu terapeutyczno
– wypoczynkowego do Uniejowa (VII 2021 r.; po 1 godzinie konsultacji z psychologiem
i po 1 godzinie konsultacji z pedagogiem),
 grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez terapeutę dzieci
i młodzieży podczas wyjazdu terapeutyczno – wypoczynkowego do Uniejowa (VII 2021 r.;
20 godzin),
 indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez
psychologa i pedagoga podczas wyjazdu terapeutyczno – wypoczynkowego (VII 2021 r.; po 1 godzinie
konsultacji z psychologiem i po 1 godzinie konsultacji z pedagogiem),
 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
podczas wyjazdu terapeutyczno – wypoczynkowego do Uniejowa
(VII 2021 r.;
30 godzin),
 grupa wsparcia moderowana przez psychologa (od VIII do XII 2021 r.;
raz w miesiącu
2-godzinne spotkania dla rodziców i osób z ich najbliższego otoczenia moderowane przez psychologa;
łącznie założono do realizacji 10 godzin),
 udzielenie pomocy materialnej w postaci zasiłków celowych, mające na celu poprawę sytuacji
materialno – bytowej rodzin biorących udział w Projekcie (od III do XII 2021 r.).
W III 2021 r. do Projektu przystąpiło 5 rodzin (5 rodziców, 11 dzieci i 1 osoba z najbliższego otoczenia
rodziny – drugi rodzic), jednak do końca XII 2021 r. w efekcie
ze wsparcia skorzystało
18 osób (dodatkowo od VII 2021 r. 1 osoba z najbliższego otoczenia 1 rodziny), zaś dla porównania w 2019 r.
było to 10 rodzin (10 rodziców, 22 dzieci i 2 osoby z najbliższego otoczenia rodziny – drugi rodzic), ale z
pełnego wsparcia skorzystały 33 z 34 osób, natomiast w 2020 r. było to 10 rodzin
(10 rodziców, 22 dzieci i 3 osoby z najbliższego otoczenia rodziny – drugi rodzic) i z pełnego wsparcia
skorzystało 35 osób.
Z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19
w 2020 r. nie zrealizowano wszystkich z założonych działań, dlatego w 2021 r. dla rodzin, które przystąpiły do
Projektu w 2020 r. kontynuowane było wsparcie w formie: pracy z rodziną prowadzonej przez asystenta
rodziny (od I do połowy III 2021 r., a następnie działania w ramach monitorowania środowisk do połowy IV
2021 r.), pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych w środowiskach rodzinnych w ramach
realizacji kontraktów socjalnych (od I do II 2021 r.), udzieleniu pomocy materialnej w postaci zasiłków
celowych mającej na celu poprawę sytuacji materialno – bytowej rodzin biorących udział w Projekcie (od I do II
2021 r.), grupy wsparcia (po zniesieniu obostrzeń w zakresie organizacji spotkań w grupie 14 osobowej
zrealizowano 3 spotkania oraz dodatkowe 1 dla podtrzymania osiągniętych efektów).
Na koniec realizacji wsparcia w ramach Projektu Port „Szczęśliwa Rodzina” finalnie 25 rodzin z dziećmi,
dnia 20.12.2021 r. zorganizowano spotkanie o charakterze merytorycznym – pogadankę
z psychologiem dla rodziców nt.: Zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży w dobie pandemii
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i zapobieganie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu izolacja społeczną. Niezwykle istotnym
w czasie świąt Bożonarodzeniowych okazało się również bezpośrednie wsparcie bytowe dzieci
i młodzieży w formie rzeczowej i dlatego, przy okazji tego spotkania, dla wszystkich 55 dzieci z rodzin,
biorących udział w Projekcie w latach 2019 – 2021, zostały przygotowane paczki bytowe, które odebrali
rodzice.
W pracę w Projekcie, dla wsparcia rodzin z naboru dokonanego w 2021 r., zaangażowany
był 1 asystent rodziny (zatrudniony na ½ etatu) oraz 2 pracowników socjalnych (w ramach zwiększonego
zakresu obowiązków w wymiarze po 6 godzin w miesiącu dla każdej rodziny),
a dla porównania w 2019 r. oraz w 2020 r. zaangażowanych było po 2 asystentów rodziny
(1 – zatrudniony na ½ etatu i 1 – w ramach wypełniania dodatkowych czynności w wymiarze 8 godzin
tygodniowo, tj. 32 godzin miesięcznie) oraz 4 pracowników socjalnych (w ramach zwiększonego zakresu
obowiązków w wymiarze po 6 godzin w miesiącu dla każdej rodziny).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, od 2019 roku do czerwca 2021r., brał udział w
Projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”.
Był on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Celem Projektu było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i
integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia
społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania. Cel główny został osiągnięty poprzez
wypracowanie i testowanie Modelu kooperacji.
Kooperację w Modelu rozumiemy jako proces budowania partnerstwa i współpracę w jego ramach. W pomocy
społecznej wyróżniamy trzy wymiary kooperacji:
1. współpraca międzysektorowa – między sektorami publicznym, pozarządowym i prywatnym,
2. współpraca międzyresortowa – w ramach sektora publicznego między resortem właściwym ds.
zabezpieczenia społecznego, resortami edukacji, zdrowia, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych,
kultury, sportu i rekreacji, itp.,
3. współpraca międzyorganizacyjna – między OPS a innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej (PCPR, RCPS, ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami wsparcia, placówkami
poradnictwa specjalistycznego, domami pomocy społecznej) oraz pomiędzy OPS a innymi jednostkami
działającymi w strukturze ośrodka (np. klubem integracji społecznej, placówkami wsparcia dziennego,
warsztatami terapii zajęciowej, itp.) lub podległymi urzędowi miasta, a istotnymi dla działań z zakresu
pomocy społecznej.
Model składa się z wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, które stanowią kompleksowy i dynamiczny
system wsparcia, uwzględniając jednocześnie specyficzne potrzeby osób i rodzin. Oznacza to, że nie ma jednej
ścieżki wsparcia dla wszystkich osób i rodzin, a poszczególne rodzaje wsparcia są dobierane zarówno do
potrzeb, jak i możliwości. W ramach Modelu Kooperacje 3D możliwe jest realizowanie wsparcia w wąskim lub
szerokim zakresie. Np. Model może być zastosowany wyłącznie do kwestii związanych z opieką nad dzieckiem
lub szerzej, w związku z działaniami na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem z powodu ubóstwa, które
obejmują także m.in. wsparcie w opiece nad dzieckiem.
Model zakłada budowanie kooperacji (współpracy) w oparciu o tworzenie:
 na poziomie instytucjonalnym – partnerskich zespołów kooperacyjnych (PZK),

 na poziomie pracowniczym – zadaniowych zespołów kooperacyjnych(ZZK).
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Partnerski Zespół Kooperacyjny (PZK) – to sformalizowane, międzysektorowe, międzyresortowe i
międzyorganizacyjne partnerstwo (przymierze, sojusz) działających w środowisku lokalnym instytucji,
istotnych dla realizacji działań na rzecz wsparcia osób, rodzin i grup społecznych. Udział w
partnerstwie wynika z woli współpracy poszczególnych partnerów.
Celem głównym PZK jest takie zintegrowanie działań podmiotów funkcjonujących w danym
środowisku lokalnym, aby te współpracowały w celu osiągnięcia maksymalnie efektywnego wsparcia
osób i rodzin przy dostępnych zasobach tego środowiska.
PZK tworzy warunki dla funkcjonowania zadaniowych zespołów kooperacyjnych. ZZK to zespoły
pracowników instytucji wchodzących w skład PZK, powoływane w związku ze zdiagnozowanymi
potrzebami udzielenia wsparcia konkretnej osobie lub rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego zaprosił
następujące instytucje:
- pomoc społeczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łowickie Stowarzyszenie „Dać szanse”
Powiatowy Urząd Pracy
Środowiskowy Dom Samopomocy
Zakład Aktywności Zawodowej
Caritas Diecezji Łowickiej
Urząd Miejski – Wydział Spraw Lokalowych
- edukacja
Urząd Miejski – Wydział Spraw Społecznych
Szkołę Podstawową Nr 7
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- służba zdrowia
Poradnię Zdrowia Psychicznego
Poradnię Leczenia Uzależnień
Chrześcijańską Grupę Wsparcia
- resort bezpieczeństwa
Komendę Powiatową Policji
Zespół wypracował Lokalny Koszyk Usług – są to usługi oferowane osobom, rodzinom i grupom społecznym
przez poszczególne, kooperujące na poziomie lokalnym instytucje. Usługi mogą być prostymi działaniami,
składającymi się z pojedynczej czynności, ale też usługami złożonymi w ramach, których realizowanych jest
więcej działań wzajemnie ze sobą powiązanych i prowadzących do wspólnego celu.
W Projekcie brało udział 5 rodzin. Były to: samotny mężczyzna uzależniony od alkoholu, matka samotnie
wychowująca trzech synów w wieku szkolnym, małżeństwo z dwójką dzieci z problemami zdrowotnymi,
kobieta z problemem alkoholowym wychowująca syna w wieku szkolnym i małżeństwo z jednym dzieckiem
(problem alkoholowy męża, niepełnosprawność kobiety i dziecka).
Każdy z członków ZZK, w miarę możliwości, realizował określone zadania. Wspólnie, mając na względzie
zasoby Lokalnego Koszyka Usług, członkowie ZZK poszukiwali konkretnych rozwiązań , dotyczących problemów
rodzin, wymagających wiedzy i doświadczenia specjalistów w danych dziedzinach, które wpłynęły na
osiągnięcie pozytywnych dla klientów efektów i poprawę ich sytuacji życiowej.
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Mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, udało się osiągnąć sukces Projektu.
Podejmowane wspólne działania przez pracowników instytucji będących w Zespole są bardziej efektywne. Cele
wyznaczone w ramach PZK i ZZK w znacznej mierze zostały zrealizowane. Nastąpiła zmiana nastawienia
klientów do instytucji/urzędów na zdecydowanie pozytywne, a pracownicy instytucji jeszcze bardziej otworzyli
się na klienta, podchodzą do niego i jego problemów z jeszcze większym zrozumieniem, chęcią pomocy i
empatią.
W 2021 r. pracownicy socjalni, dla podtrzymania efektów osiągniętych w wyniku działań
podejmowanych w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin w ramach Projektu „Kooperacje 3D … ‘’, nie tylko
kontynuowali pracę z rodzinami oraz aktywnie współpracowali na rzecz tych rodzin i również innych (nowych
rodzin), ale współpracowali z innymi pracownikami służb społecznych, systemu oświaty i służby zdrowia,
kuratorami sądowymi.
Z powodu COVID-19 nie były organizowane spotkania multiprofesjonalne – tj. posiedzenia Zadaniowych
Zespołów Kooperacyjnych, jednak pracownicy socjalni, zazwyczaj telefonicznie, kontaktowali się z
pracownikami innych instytucji czy służb w sprawach dotyczących rodzin w celu ustalenia wspólnych działań
prowadzących do zniwelowania negatywnych oddziaływań na środowiska czy rozwiązania problemów rodzin i
profesjonalnego, wszechstronnego ich wsparcia.
Na zakończenie Projektu Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu
biorący udział w Projekcie usłyszeli serdeczne podziękowania i słowa uznania od przedstawicieli Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
MOPS w Łowiczu okazał wielkie zaangażowanie, dbałość o wysoką jakość podejmowanych
przedsięwzięć i profesjonalizm podczas realizacji działań w ramach Projektu.
Współpraca z innymi instytucjami biorącymi udział w Projekcie była niezaprzeczalnym i doskonałym
przykładem skutecznego partnerstwa. Poprzez wypracowanie i testowanie Modelu kooperacji wspólnie
osiągnęliśmy niezwykle ważny cel, którym było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu
widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na szczeblu lokalnym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej jest
podmiotem, któremu gmina zleciła zadania realizacji pracy z rodziną, możliwe jest utworzenie zespół do spraw
asysty rodzinnej.
W 2021 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,
dyrektor MOPS, kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej w MOPS.
Do zadań Zespołu należy podejmowanie działań 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;
 wspierania rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną;
 profilaktyki i edukacji 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;
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 interwencji i działań 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.
Na spotkaniach Zespołu asystenci rodziny przedstawiali dokonane przez siebie oceny okresowe, dotyczące
współpracy 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.
W 2021 r., podobnie jak w 2020r. z powodu pandemii COVID-19, asystenci rodziny, pracownicy socjalni i
koordynator Zespołu nie uczestniczyli w ocenach okresowych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej, dokonywanych przez PCPR.
W oparciu o art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2021r. MOPS w Łowiczu
realizował zadanie w zakresie współfinansowania pobytu dzieci z terenu Łowicza w pieczy zastępczej, również
w przypadkach, gdy rodziny biologiczne nie były objęte wsparciem w formie asystenta rodziny. W ramach tego
zadania współfinansowano pobyt 51 dzieci w 44 rodzinach przebywających w pieczy zastępczej, zaś wysokość
wydatków poniesionych przez samorząd w 2021r. wyniosła 286 309,03zł., gdzie dla porównania w 2020r.
wydatki wyniosły 210 564,07zł.
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II. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE REALIZACJI „GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019 – 2021” W 2021 ROKU
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 3-letni 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. i wprowadzono oraz przyjęto do niego zmiany
Uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie oraz monitorowanie Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu. Nadzór nad jego realizacją powierzono
Radzie Miejskiej w Łowiczu.
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.
Program 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.
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
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.
Cel główny „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2021 roku realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe i zadania:

Zadanie do realizacji

1.1. Wzmocnienie bezpieczeństwa
socjalnego i bytowego rodzin
zagrożonych ubóstwem
i/ lub wykluczeniem społecznym

Działania podejmowane w 2021 roku
Wskaźniki ewaluacji
w ramach realizacji zadania
Cel szczegółowy 1
Stabilizacja sytuacji rodziny w sferze socjalno - bytowej
1.1.1. Diagnoza środowiska rodzinnego przez
pracownika socjalnego

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych – 2574

Realizatorzy/
Partnerzy

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 wspieraną osobę, by móc zmotywować ją
to udziału w procesie pomocowym oraz w dalszym działaniu połączyć
cele osoby/członków rodziny z celami instytucji.
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

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
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
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

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 – 846

MOPS w Łowiczu

Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w formie świadczeń
przyznanych w ramach zadań zleconych i własnych - 1636
MOPS w Łowiczu, jako gminna jednostka organizacyjna pomocy
społecznej, stanowiąca instytucję lokalnej polityki społecznej, w ramach
podejmowanych w 2021 r. działań zapewniał podopiecznym również
pomoc w formie dożywiania – zwłaszcza dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich.

MOPS w Łowiczu

Liczba rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia w formie dożywiania
w ramach programu – 68
Liczba dzieci objętych dożywianiem –137 (w przedszkolach – 52,
w szkołach – 85)
Liczba posiłków (świadczeń) – 10 291
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)

Liczba wydanych skierowań do otrzymywania pomocy w ramach realizacji
Programu - 342
Liczba osób objętych wsparciem w ramach realizacji Programu - 612
W 2021 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”.

Łowickie
Stowarzyszenie
„Dać Szanse”
w Łowiczu
MOPS w Łowiczu
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania
1.1.5. Zapewnienie potrzeb bytowych dzieci
z rodzin dotkniętych ubóstwem
w formie stypendiów i zasiłków
szkolnych

1.1.6. Wsparcie rodzin w utrzymaniu
mieszkań komunalnych/ lokali
socjalnych

Wskaźniki ewaluacji
Liczba uczniów, którym przyznano i wypłacono świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego/
zasiłku szkolnego – 177
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
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 mieszkań w zasobie gminy – 941,
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów gminy – 73,

Realizatorzy/
Partnerzy
MOPS w Łowiczu

Urząd Miejski
w Łowiczu
ZGM w Łowiczu
MOPS w Łowiczu
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

Liczba mieszkań socjalnych ( umów najmu lokalu socjalnego ) – 82,
Liczba osób oczekujących na lokale socjalne – 6,
Liczba rodzin ogółem zamieszkujących w komunalnych zasobach
mieszkaniowych – 858,
Liczba gospodarstw domowych w których przyznano dodatki
mieszkaniowe - 311,
Liczba gospodarstw domowych w których przyznano dodatki
energetyczne - 240,

1.1.7. Opieka nad dzieckiem do lat 3

ZGM, w ramach wsparcia rodzin, realizuje politykę umożliwiającą
najemcom mieszkań komunalnych czy lokali socjalnych odpracowanie
zadłużenia czynszowego. W 2021 r. podpisano 2 umowy odpracowania
zadłużenia.
ZGM podaje, że zapadł jeden wyrok eksmisyjny bez wskazania prawa do
najmu lokalu socjalnego.
Liczba żłobków/ klubów dziecięcych, oddziałów żłóbkowych
w przedszkolach – 3 (Żłobek Miejski, Niepubliczny Żłobek AKUKU, Żłobek
Niepubliczny Koliberek)
Liczba miejsc w żłobkach – 81 (Żłobek Miejski - 25, niepubliczne - 56)
Liczba dzieci uczęszczających w ciągu danego roku do żłobków – 68,
(Żłobek Miejski - 25, Niepubliczne- 43)

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

Liczba dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobków z powodu braku
miejsc – 40 (wg danych z UM w Łowiczu)
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,
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Realizatorzy/
Partnerzy

Wskaźniki ewaluacji
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.

1.2. Wsparcie rodzin w formie pracy
socjalnej

1.2.1. Praca socjalna z rodziną prowadzona
przez pracowników socjalnych

Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w formie bonu żłobkowego - 55
Liczba rodzin objętych wsparciem w formie pracy socjalnej – 846
Liczba osób objętych wsparciem w formie pracy socjalnej – 1636

MOPS w Łowiczu

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 11
Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi – 40
Metody zastosowane przez pracowników socjalnych MOPS w Łowiczu
w pracy z rodzinami były adekwatne do zdiagnozowanych sytuacji rodzin.
W pracy socjalnej z łowickimi rodzinami w 2021r., wiodącą wśród metod
podobnie jak w latach ubiegłych 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

2.1.1. Zapewnienie rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji

Zatrudnienie asystentów rodziny:
 liczba asystentów – 3

MOPS w Łowiczu
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
Zadanie do realizacji
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

opiekuńczo – wychowawczych
 forma zatrudnienia – umowa o pracę
wsparcia w formie asystenta rodziny  wymiar zatrudnienia – 2 osoby na 1/1 etatu, 1 osoba na ½ etatu w
ramach Projektu Port „Szczęśliwa Rodzina. Liczba rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objętych
wsparciem w formie asystenta rodziny - 32
Liczba dzieci w tych rodzinach – 81
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 2021r., 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.
2.1.2. Prowadzenie przez asystenta rodziny
systematycznej współpracy
z rodzinami

Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny – 32

MOPS w Łowiczu

Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę w ramach wsparcia
w formie asystentury rodzinnej – 17
w tym z uwagi na:
 osiągnięte cele – 13
 zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 3
 zmianę metody pracy z rodziną – 1
Średni czas pracy asystenta rodziny z 1 rodziną – 21 miesięcy
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania
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

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

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

Wskaźniki ewaluacji
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 – 121, osób w rodzinach - 406 (w tym: rodzin
niepełnych – 60, rodzin wielodzietnych – 24)
Liczba monitorowanych rodzin w których prowadzono procedurę
„Niebieskie Karty”) – 59

Realizatorzy/
Partnerzy
MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

Liczba dzieci w monitorowanych rodzinach - 47
Liczba rodzin wspierających – 0
W 2021r. nie podpisano stosownych umów dla rodzin wspierających
ponieważ rodziny, które wspierają prywatnie znajome rodziny
wymagające pomocy, nie wyrażają zgody na sformalizowanie ich działań.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ramach
koordynacji poradnictwa - 0

MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu

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,
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Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji
w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń
opieki zdrowotnej.
Liczba rodzin korzystających z jednorazowego świadczenia w wysokości
4 000 zł – 2

Realizatorzy/
Partnerzy

-

2.2.2. Wypłacenie jednorazowego
świadczenia 4 000 zł

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

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

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
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 2021 r.:
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania
rodziny istniejących po zakończeniu projektu – 4,

MOPS w Łowiczu

Miasto Łowicz
MOPS w Łowiczu

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu –18,
Wskaźniki produktu osiągnięte na koniec 2021 r.:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie – 16 (5 rodziców i 11 dzieci), narastająco – 80 (25 rodziców i
55 dzieci)
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
– 4 (2 pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny, 1 grupa wsparcia),
narastająco – 16 (10 pracowników socjalnych, 5 asystentów rodziny i 3
grupy wsparcia)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami wspierania rodziny w programie – 16 (5 rodziców
i 11 dzieci), narastająco – 80 (25 rodziców i 55 dzieci)
Projekt Port „Szczęśliwa Rodzina” współfinansowany był ze środków
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
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
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Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania
 indywidualne konsultacje psychologiczne
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

na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Beneficjentem Projektu było 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 działał
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Miastem Łowicz.
Celem głównym Projektu było wsparcie rodzin z dziećmi z terenu Miasta
Łowicza, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych.
Cel ten był realizowany poprzez cele szczegółowe, do których należały:
 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,
sport.
W 2021 roku do projektu przystąpiło 5 rodzin (5 rodziców i 11 dzieci oraz
2 osoby z najbliższego otoczenia rodzin), razem ze wsparcia skorzystało
18 osób. Od I do II połowy III 2021r. kontynuowane było wsparcie w
formie pracy z rodziną prowadzonej przez asystenta rodziny, a następnie
monitoring środowisk do połowy IV prowadzony przez pracowników
socjalnych w ramach realizacji kontraktów socjalnych. Na koniec realizacji
wsparcia w ramach projektu zorganizowano spotkanie o charakterze
merytorycznym z psychologiem nt.: Zagrożenia dotyczące dzieci i

22

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
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2.4. Wsparcie interdyscyplinarne
rodzin z dziećmi

Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

2.4.1. Prace Zespołu ds. Asysty Rodzinnej

Wskaźniki ewaluacji
młodzieży w dobie pandemii i zapobieganie wykluczeniu społecznemu
spowodowanemu izolacją społeczną. W okolicy świąt Bożego Narodzenia
rodziny otrzymały wsparcie w formie rzeczowej – paczki. Uczestnicy
wsparcia wysoko ocenili poziom udzielonej im pomocy.
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 2021r., 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 i dyrektor MOPS. 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;
 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;

Realizatorzy/
Partnerzy

MOPS w Łowiczu
inne instytucje
i podmioty
świadczące usługi
na rzecz dobra
rodziny i dziecka
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Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

 współpracy z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny;
 współpracy ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów
wychowawczych.
W ramach działania Zespołu, asystenci rodziny przedstawiali dokonane
przez nich, oceny okresowe dotyczące współpracy 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.
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

Liczba rodzin z dziećmi objętych działaniami Zespołu – 31
W ramach pracy w grupach roboczych, pracownicy socjalni, wystosowali
do Sądu Rejonowego w Łowiczu 9 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 zostaną szeroko zaprezentowane w Sprawozdaniu
z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Łowicz na lata 2021– 2025”
Liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowanych
do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 40 rozpatrywanych spraw łącznie, w tym: 29 nowych spraw, które
wpłynęły w 2021 r. oraz 11 spraw z lat poprzednich.
Do MKRPA w Łowiczu w 2021 r. wpłynęło 29 nowych wniosków z:
Prokuratury Rejonowej w Łowiczu - 4, Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu – 7, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – 1, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu – 6, oraz od członków rodzin – 11,

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 2021 r. z Komisją podjęło współpracę 15 rodzin.
Komisja umorzyła 10 spraw, a 8 skierowano do Sądu Rejonowego
w Łowiczu w celu kontynuowania sądowej procedury zobowiązania
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Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania
2.4.4. Zapewnienie dostępności w zakresie
pomocy specjalistycznej: konsultacji
i poradnictwa psychologicznego,
pedagogicznego, rodzinnego
i prawnego oraz uzależnień,
a także mediacji

Wskaźniki ewaluacji
do leczenia odwykowego.
Porady psychologa zatrudnionego przez MOPS w Łowiczu prowadzone
były w formie indywidualnych spotkań ( rozmowa kierowana, pogadanka,
dostarczanie dodatkowych informacji, wyjaśnianie, elementy coachingu,
interwencja kryzysowa). Ze względu na ograniczenia związane z
pandemią koronawirusa COVID-19, część konsultacji miała charakter teleporad.
Ich celem było:
- nazwanie i klaryfikacja problemu klienta w jego aktualnej sytuacji
życiowej ( z uwzględnieniem jego relacji interpersonalnych, pełnionych
ról życiowych - rodzic, małżonek, dziecko, opiekun, pracownik, pacjent,
itp.)

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

- pokazywanie akceptowanych społecznie wzorców zachowań i
sposobów realizowania własnych potrzeb – np. pedagogizacja dotycząca
prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, przedstawianie
właściwych postaw rodzicielskich, działania w celu odbudowania więzi
między członkami rodziny
- restrukturalizacja posiadanych przez klienta schematów poznawczych,
opinii i postaw min. poprzez dostarczenie informacji o konsekwencjach
prawnych wobec osoby stosującej przemoc
- wspólne odnajdywanie optymalnego rozwiązania trudnej sytuacji oraz
doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
- dostarczanie wiedzy na temat przeżywanej choroby, wczesnego
rozpoznawania objawów jej nasilenia oraz sposobów radzenia sobie z
nimi,
- budowanie motywacji do nabywania nowych umiejętności w celu
zmiany swojej sytuacji życiowej- np. zachęcanie do rozwijania
zainteresowań, uzupełniania wykształcenia , poznawania swoich
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Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Realizatorzy/
Partnerzy

Wskaźniki ewaluacji
kompetencji w nowych sytuacjach, motywowanie do podjęcia pracy.
Dużą część indywidualnych spotkań z psychologiem poświęcono na
odreagowywanie negatywnych emocji, pozwolenie na wyrażenie
przeżywanych stanów emocjonalnych, wyciszenie, wsparcie
emocjonalne, niwelowanie skutków „wypalenia“ oraz redukowanie
stresu związanego z przeżywaną aktualnie pandemią.

Ilość przepracowanych godzin - 400
Ilość porad/konsultacji - 263
Średni czas trwania porady/konsultacji - 1-1,5h
Ilość przyjętych osób - 72
Problematyka indywidualnych porad psychologicznych
spotkań/ilość osób

ilość

P-przemoc w rodzinie…………………………………………………………………….. 35/16
K-sytuacje konfliktowe, trudne życiowo…………………………………………..37/13
D-sytuacje problemowe okresu dorastania……………………………………. 19/4
W-problemy wychowawcze…………………………………………………………... 76/18
C-choroba psychiczna /fizyczna………………………………………………………. 95/20
U-uzależnienia………………………………………………………………………………….. 1/1
Ilość osób doświadczających przemocy oraz znajdujących się w
konfliktowych, trudnych życiowo i psychologicznie sytuacjach , którym
udzielono wsparcia : 29 osób ( osoby dorosłe). Porad udzielono w trakcie
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Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy

72 konsultacji indywidualnych (w tym 7 teleporad).
Psycholog prowadził również inne działania m.in.: udział w spotkaniach
grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie, wizyty psychologa w środowisku razem z
pracownikiem socjalnym,
Wizyty domowe podyktowane były sytuacją zdrowotną klientki (osoba
wymagająca wsparcia emocjonalnego i zmotywowania do dalszego
leczenia) oraz koniecznością kontroli jej sytuacji rodzinnej i sposobu
sprawowania przez nią opieki nad małoletnim dzieckiem.
Udział w ocenach okresowych rodzin objętych opieką asystenta
rodziny. W czasie spotkań omawiano stopień realizacji indywidualnego
planu pracy z rodziną, napotkane w pracy z rodziną problemy, sposoby ich
rozwiązania i określano obszary do dalszej współpracy. Podczas spotkań z
psychologiem poruszano problemy relacji interpersonalnych,
asertywności, łagodzenia sytuacji konfliktowych. Członkowie Klubu mieli
też, podczas wizyt psychologa , możliwość indywidualnej rozmowy i
uzyskania pomocy w rozwiązaniu swoich problemów. W sytuacjach
konfliktowych i psychologicznie trudnych konieczne było zastosowanie
mediacji i interwencji kryzysowej, konsultacji z innymi specjalistami.
PCPR w Łowiczu udzielił 65 porad psychologa.
Wsparcia udzielał również ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Łowiczu
poprzez: lekarzy , psychologa, terapeutów. Poradnia nie prowadzi
odrębnych rejestrów w zakresie udzielonych porad wyłącznie
mieszkańcom Łowicza.
W 2021r. w PLU zarejestrowano 83 osób uzależnionych z terenu Łowicza i
27 osób pozostających w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną z terenu
miasta. PLU podaje, że w 2021r. ze struktur UM w Łowiczu została
skierowana niewielka ilość osób do profesjonalnego lecznictwa w PLU
ZOZ finansowanej przez NFZ.
W 2021r. w Poradni Leczenia Uzależnień w Łowiczu udzielono ogółem
2095 porad, w tym:
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Realizatorzy/
Partnerzy

 134 porad lekarskich
 145 porad psychologicznych
 1816 porad terapeutycznych
W stosunku do lat poprzednich zauważa się wyraźne zwiększenie
ilości zrealizowanych usług.
Rok 2021 w związku z COVID - 19 był szczególny, świadczone były
tele-porady, istniała możliwość zapisów drogą telefoniczną i
internetową. W ramach zwiększenia dostępności PLU utrzymała
zwiększoną ilość godzin pracy w godzinach popołudniowych. Z uwagi
na pandemie nie było możliwości organizowania pogadanek i prelekcji
ze względu na zwiększone zagrożenie epidemiologiczne.
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2021r. w przekazano szkołom podstawowym i średnim
z terenu miasta prenumeratę 12 egzemplarzy czasopisma Remedium,
które stanowią poważne wsparcie pracy pedagogicznej adresowanej
do dzieci i młodzieży. Ponadto zaprenumerowane zostały również
dwumiesięczniki ,, Niebieska Linia’’ poświęcone tematyce przemocy.
Do szkół przekazano ulotki i plakaty z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Organizowano:
- szkolenia dla realizatorów programu „ Przyjaciele Zippiego”
- warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ( II LO
oraz ZSP nr 3 - razem 153 uczniów)
- zakupiono materiały profilaktyczno- edukacyjne „ Nie zamykaj oczu” dla
szkoły SP 3.
- dyżury psychologa ( ul. Podrzeczna 4) na których najczęstsze problemy
to m.in. : różne rodzaje przemocy ( 5 rodzin), problemy emocjonalne u
dzieci i dorosłych ( 17 rodzin), problemy wychowawcze ( 11 rodzin),
problemy w rodzinne ( 11 rodzin), problemy z uzależnieniami (4 rodziny).
- spotkania terapeutyczne
- dyżury prawnika ( porady dotyczyły: spraw karnych, rozwodu lub
separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca
zamieszkania dziecka, podziału majątku, egzekucji .
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Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
brali udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy.
Caritas
Poradnia Rodzinna:
Poradnictwo psychologiczne (psycholog, psychoterapeuta) - 64 porady
konsultacje i poradnictwo rodzinne - 20
mediacje rodzinne - 4
konsultacje psychoonkologiczne ( dla osób z chorobami onkologicznymi
oraz osób i rodzin po stracie) - 15
konsultacje pedagogiczne - 4
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Obywatelskiej i Mediacji: Od 01
stycznia do 31 grudnia 2021 roku z pomocy świadczonej w punkcie
nieodpłatnych porad prawnych Caritas w Łowiczu skorzystały 297 osoby,
a z pomocy świadczonej w punkcie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego - 219 osób.
W ramach edukacji prawnej rozpowszechniono poradniki prawne z
zakresu prawa rodzinnego i rzeczowego oraz informatory dotyczące
ochrony przed nieuczciwymi sprzedawcami, dotyczące procedury
Niebieskich Kart oraz upadłości konsumenckiej (MOPS w Łowiczu, Sąd
Rejonowy w Łowiczu, PCPR w Łowiczu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Łowiczu, lokalny punkt bezpłatnej pomocy
prawnej w Łowiczu finansowany z Funduszu Sprawiedliwości).
W dniu 7.10.2021 r. przeprowadzono pogadankę prawną w Szkole
Podstawowej nr 4 w Łowicz dla 30 uczniów oraz rozdano uczniom
Poradnik dla młodzieży – Zagrożenia i Pułapki Życia Młodzieńczego –
prawa i konsekwencje prawne.
Poradnik rozprowadzono również wśród młodzieży z rodzin zastępczych
na terenie powiatu Łowickiego z pośrednictwem PCPR w Łowiczu.
W dniu 3.11.2021 r. wyemitowano audycję w radiu Victora dotyczącą
nieodpłatnego poradnictwa oraz zagadnień związanych z mediacją.
Wg Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu
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odnotowano 2 mediacje na rzecz mieszkańców miasta Łowicza
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. Poradnia nie prowadzi odrębnych rejestrów
w zakresie pomocy udzielonej wyłącznie mieszkańcom Łowicza.
2.4.5. Doskonalenie form współpracy
z instytucjami i organizacjami
w zakresie lepszego rozeznania
potrzeb oraz organizowania pomocy
rodzinie, a także przeciwdziałania
degradacji i marginalizacji społecznej
rodzin dotkniętych lub zagrożonych
kryzysem

Wdrożenie w życie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy
instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodzin i dzieci
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 2021 r. w ramach Projektu „Kooperacje 3D
– Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”
Celem Projektu było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy
pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami
innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia
społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania. Cel główny
został osiągnięty poprzez wypracowanie i testowanie Modelu kooperacji.
W 2021 r. pracownicy socjalni, dla podtrzymania efektów osiągniętych w
wyniku działań podejmowanych w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin
w ramach Projektu „Kooperacje 3D … ‘’, nie tylko kontynuowali pracę z
rodzinami oraz aktywnie współpracowali na rzecz tych rodzin i również
innych (nowych rodzin), ale współpracowali z innymi pracownikami służb
społecznych, systemu oświaty i służby zdrowia, kuratorami sądowymi.
Z powodu COVID-19 nie były organizowane wprawdzie spotkania
multiprofesjonalne – tj. posiedzenia Zadaniowych Zespołów
Kooperacyjnych, ale pracownicy socjalni, zazwyczaj telefonicznie,
kontaktowali się z pracownikami innych instytucji czy służb w sprawach
dotyczących rodzin w celu ustalenia wspólnych działań prowadzących do

MOPS w Łowiczu
MKRPA w Łowiczu
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
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zniwelowania negatywnych oddziaływań na środowiska czy rozwiązania
problemów rodzin i profesjonalnego, wszechstronnego wsparcia rodzin.

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

Stan epidemii COVID-19, w 2021 r. negatywnie wpłynął na całokształt
podejmowanych inicjatyw, promujących wartości rodzinne.

Urząd Miejski
w Łowiczu
placówki oświatowe
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe
kościół i organizacje
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
ryzykownych

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

W szkołach w ramach godzin wychowawczych realizowane były tematy
dotyczące m.in. praw dziecka przemocy w rodzinie, internecie. Tematyka
ta poruszana była również na spotkaniach z rodzicami. Zarówno dzieci jak
i nauczyciele uczestniczyli w licznych szkoleniach dotyczących szeroko
rozumianej depresji i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Klasy czy
grupy dzieci wśród których wychowawcy zgłaszali problemy
wychowawcze często obejmowani byli szczególną opieką pedagogów i
psychologów. Działania w szkołach miały na celu zapobieganie
zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży oraz ograniczenie
problemów natury emocjonalnej. Szkoły organizowały szereg spotkań z
psychologami, funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji,
kuratorami z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z Sądu Rejonowego w
Łowiczu. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści brali udział w licznych
szkoleniach i webinariach dotyczących przeciwdziałania przemocy i
agresji. Działania prowadzone przez szkoły miały na celu umożliwienie
uczniom osiągnięcia dojrzałości w sferze fizycznej, intelektualnej,
emocjonalnej i społecznej. W czasie panującej pandemii można zauważyć
symptomy nadużywania mediów cyfrowych przez uczniów, obniżone jest

MOPS w Łowiczu
placówki oświatowe
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
dla Miasta Łowicza
MKRPA w Łowiczu
KPP w Łowiczu
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe
kościół i organizacje
kościelne
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samopoczucie psychiczne i fizyczne dzieci. Ważne jest aby uczniowie w
placówkach otrzymywali odpowiednie wsparcie ze strony wychowawców,
nauczycieli, pielęgniarek i pedagogów szkolnych.
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

Dzieci i młodzieży mogły aktywnie uczestniczyć m.in. w wydarzeniach
zorganizowanych przez UM, podległe jednostki oraz firmy zewnętrzne.
SAM- Siatkarskie Amatorskie Mistrzostwa Łowicza, ŁoLiF- Łowicka Liga
Futsalu, Turniej LZS w halowej, Mecze koszykówki SUZUKI I Ligi Mężczyzn
w piłce nożnej, Puchar Łowickiej Ligi Futsalu, Finał Amatorskich
Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej - Puchar Łowickiej Amatorskiej Ligi
w Piłce siatkowej, Czwartki Lekkoatletyczne, Zawody Pływackie o Puchar
Dyrektora OSiR, Akcja „Wakacje na Sportowo 2021”, turniej szachowy,
Akcja „Wakacje na Sportowo 2021”, ULTRAMARATON KOLARSKI BAŁTYK –
BIESZCZADY TOUR 2021, XXXIX Łowicki Półmaraton Jesieni o Puchar
Burmistrza Miasta Łowicza, Memoriał Pływacki im. Pawła Pioruna, Cross
rowerowy, turniej szachowy, XXVIII Łowicki Bieg Trzeźwości, XVII EDYCJA
CHARYTATYWNEGO TURNIEJU „ GWIAZDY NA GWIAZDKĘ”, IV ŁOWICZ
NIGHT SKATING, II Nocny Bieg Niepodległości, Imprezy sportoworekreacyjne na Lodowisku OSiR, III charytatywny mecz koszykówki,
Imprezy sportowo-rekreacyjne na lodowisku OSiR.
Konkurs internetowy „Przyjaciel na zimę”, Wystawa Żołnierze Wyklęci z
materiałów IPN, Łowicka wiosna – warsztaty/konkurs dla dzieci, Tydzień
Bibliotek, Dzień Pluszowego Misia – warsztaty dla dzieci, warsztaty
świąteczne dla dzieci/ wystawa świąteczna, Dzień Postaci z Bajek – Jestem
z bajki… - konkurs plastyczny, Narodowe Czytanie – „Moralność Pani
Dulskiej” G. Zapolskiej, wakacje w bibliotece – Akcja Lato,
HOLI Festival Poland - ŚWIĘTO KOLORÓW, XXI Rajd „Szlakiem Powstania
Styczniowego”, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego,

MOPS w Łowiczu
ŁOK ,
OSiR,
Urząd Miejski
w Łowiczu,
PTTK Oddział
w Łowiczu,
placówki oświatowe,
stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe,
świetlice
środowiskowe,
kluby sportowe

Projekt edukacyjny X Muza „historia filmu”, Rajd „Powitanie Wiosny”,
Rajd „Szlakiem Józefa Chełmońskiego”, Rajd „W 100. rocznicę przybycia
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10 PP do Łowicza”, V Spływ „Baby w kajaku”, Spacer „Pokój Ich cieniom”,
Dzień Dziecka z przewodnikiem PTTK, Spacery z przewodnikiem,
bezpłatne spacery śladem wydarzeń historycznych, zwiedzanie łowickich
zabytków, II Rajd „Szlakiem Jana Wegnera”, VII Łowicki Rajd Nocny „W
poszukiwaniu Kwiatu Paproci”, Projekt edukacyjny X Muza „historia
filmu”, Dzień Dziecka w Bibliotece,
Wakacje z „Tratwą na Fali”, X Spływ „Szlakiem dwóch zamków”, I Rajd
„Szlakiem Wielkiej Wojny”, II Spływ Nocny, XVII Rajd Szlakiem 10 Pułku
Piechoty, II Rajd „Powitanie Jesieni”, XVI Rajd „Szlakiem Cichociemnych
Żołnierzy Armii Krajowej”, XI kwesta na rzecz ratowania zabytkowych
grobów, VIII Spływ „Z Soboty w sobotę”.
Koncert z cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza z okazji Dnia Kobiet
rocznica akcji „Uwolnić CYFRĘ”
Projekt edukacyjny X Muza „historia filmu”
Małe Granty 2021, występ kabaretu JURKI, koncert uczniów Społecznego
Ogniska Muzycznego, Projekt edukacyjny X Muza „historia filmu”, Koncert
z cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza, Majowy Przegląd Filmowy DKF Bez
Nazwy, Infernal Night , Tipes Topes 2021, Październikowy Przegląd
Filmowy DKF Bez Nazwy.
Noc Muzeów, Boże Ciało w stolicy Księstwa Łowickiego, Warsztaty
ludowe., bezpłatna nauka i pokazy rękodzielnictwa ludowego:
wycinankarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa, rzeźbiarstwa,
plastyki obrzędowej i bibułkarstwa. Czerwcowy Przegląd Filmowy DKF Bez
Nazwy, kino plenerowe na dziedzińcu ŁOK, koncert jubileuszowy Łowickiej
Orkiestry Kameralnej z okazji XX-lecia. Cykl imprez Turbowakacje 2021,
XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy „J. S. Bach”, XXII OCH! Film
Festiwal, Mały OCH edycja, Projekt edukacyjny X Muza „historia filmu”,
Marcowy Przegląd Filmowy DKF Bez Nazwy,
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
Dzień Wojska Polskiego, Światowy Dzień Komiksu – warsztaty dla dzieci
rocznica wybuchu II wojny światowej,
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Dzień Papieski w Księstwie Łowickim,
konkursy recytatorskie,
Projekt edukacyjny X Muza „historia filmu”,
koncert jubileuszowy Łowickiej Orkiestry Kameralnej z okazji XX-lecia,
konkurs na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową, Zlot Foodtrucków.
W Łowiczu dzieci i młodzież mają również możliwość rozwijania
zainteresowań i umiejętności w szkołach, również w Samorządowej
Szkole Muzycznej I Stopnia.

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

5.2. 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

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

PCPR w Łowiczu w 2021r. współpracował z 70 rodzicami biologicznymi
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
W roku 2021 funkcjonowało 37 rodzin spokrewnionych w których
przebywało 43 dzieci, 13 rodzin zastępczych niezawodowych w których
funkcjonowało 15 dzieci i 3 rodziny zastępcze zawodowe w których
funkcjonowało 11 dzieci.
Wysokość wydatków poniesionych przez samorząd gminny w zakresie
współfinansowania pobytu dzieci z terenu Łowicza w pieczy zastępczej
– 286309,03 zł.

MOPS w Łowiczu
PCPR w Łowiczu

Diagnoza sytuacji rodzin biologicznych z trudnościami w prawidłowym
wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma na celu
zebranie niezbędnych informacji do podjęcia prawidłowych działań w celu
umożliwienia dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej powrotu do
rodziny naturalnej. Współcześnie, w pracy z rodziną, przyjmuje się
tendencję współudziału rodziny na każdym etapie metodycznego
działania, nie tylko podczas tworzenia planu i jego realizacji, ale również
w procesie diagnostycznym. Wyznaczanie celów współpracy powinno
odbywać się wspólnie z członkami rodziny bowiem cele te dotyczą

MOPS w Łowiczu

MOPS w Łowiczu
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poprawy sytuacji rodziny, zatem to przedstawiciel rodziny w głównej
mierze powinien je określać przy udziale pracownika socjalnego.

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

5.2.2. Praca z rodzinami biologicznymi dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
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

Liczba rodzin wspieranych przez pracowników socjalnych/ asystentów
rodziny - 3
Liczba informacji sporządzonych na wniosek PCPR-ów i POW-ów
na temat sytuacji życiowej rodziców biologicznych dzieci przebywających
w pieczy zastępczej - 68
Ilość dokonanych ocen okresowych sytuacji dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych, przeprowadzonych z udziałem pracowników
socjalnych/ asystentów rodziny/ koordynatora Zespołu ds. Asysty
Rodzinnej – 0 (z powodu COVID-19, w 2021 r. ww. pracownicy MOPS
nie uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji
Dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR)

MOPS w Łowiczu
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:
1. „Warsztaty z elementami superwizji” – 2 osoby.
2. „Rodzinny wywiad środowiskowy omówienie nowych regulacji” –
15 osób.
3. „Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych – aspekty prawne” – 1 osoba.
4. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej, w tym
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do
domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze
szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi
i osób niepełnosprawnych” – 1 osoba.
5. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie
wykonywania czynności zawodowych” – 1 osoba.
6. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w 2021 r. wraz z
nowelizacją KPA” – 1 osoba.
7. „Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja,
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Działania podejmowane w 2021 roku
w ramach realizacji zadania

6.1.2. Organizacja superwizji dla osób
wspierających rodziny (pracowników
socjalnych i asystentów rodziny)

Wskaźniki ewaluacji
plany pracy z rodziną, oceny okresowe. Jak zorganizować pracę w okresie
epidemii COVID-19?” – 1 osoba.
8. „Realizacja procedury Niebieskiej Karty i zadania członków grup
roboczych – jak pomagać w czasie epidemii COVID-19. Realizacja zadań
profilaktyki przemocy przez poszczególne instytucje wspierające” – 15
osób.
Liczba godzin zrealizowanej superwizji (indywidualna/ grupowa) – 20
w tym:
 20 godz. – Warsztaty z elementami superwizji, realizowane
w ramach Projektu Port „Szczęśliwa Rodzina”
 Liczba osób uczestniczących w superwizji – 2 pracowników socjalnych
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)
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:

Realizatorzy/
Partnerzy
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Wskaźniki ewaluacji

Realizatorzy/
Partnerzy



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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Realizując „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”, w 2021 roku osiągnięto następujące
rezultaty:
1. Podobnie jak w latach ubiegłych nastąpiło 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. Prowadzone działania przyczyniły się do zwiększenia 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 i grupach społecznych.
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 2021 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 celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina
mogłaby zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny,
pomagałaby rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa
domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka,
które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
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III. INFORMACJA O POTRZEBACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WSPIERANIA RODZINY W LATACH KOLEJNYCH
Mając na uwadze szerokie spektrum problemów i specyfikę pracy z rodzinami, objętymi wsparciem
specjalistów i asystentów rodziny, zauważa się potrzebę:
















kontynuacji zatrudnienia asystentów rodziny i utrzymania liczby zatrudnionych asystentów rodziny
w celu stworzenia możliwości dla prowadzenia skutecznej pracy z rodzinami;
dostępu do środków finansowych, umożliwiających ciągłe podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny,
pracowników socjalnych i innych pracowników wspierających rodziny poprzez udział w szkoleniach
i innych formach kształcenia;
dostępu do środków finansowych, umożliwiających objęcie asystentów rodziny, pracowników
socjalnych i innych pracowników wspierających rodziny wsparciem w formie superwizji (zarówno
indywidualnej, jak i grupowej), w celu:
 dokonania profesjonalnej analizy praktyki zawodowej ww. grup zawodowych,
 poprawy jakości wykonywanej pracy,
 doskonalenia zawodowego,
 poprawy relacji i komunikacji między pracownikami,
 nauki nowych rozwiązań w pracy z klientem,
 oceny swojej pracy i wprowadzenia zmian,
 uświadomienia źródeł problemów,
 wskazania, np.: braków w wiedzy, braku szkoleń, braku cyklicznych spotkań kadry, ale także
uchybień organizacyjnych,
 ukazania zadań priorytetowych dla instytucji - pracę z rodziną i dzieckiem,
 kontroli realizacji celów statutowych MOPS – weryfikacja zgodności podejmowanych działań
pracowników z obowiązującymi procedurami i przepisami;
stworzenia możliwości dostępu do porad prawnych w MOPS zarówno dla rodzin, jak i asystentów
rodziny oraz pracowników socjalnych;
rozwoju poradnictwa psychologicznego w MOPS; z naciskiem na pomoc dzieciom i młodzieży,
zapewnienia środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach
opiekuńczo – wychowawczych;
zintegrowania i utrzymania dobrej współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi rodzinę
dla kompleksowego wsparcia rodzin,
prowadzenia treningów umiejętności członków rodzin (uruchamianie, stymulowanie) w zakresie
aktywności społecznej;
działań wychowawczych mających na celu przekazanie wiedzy i umiejętności służących przygotowaniu
do pełnienia ról społecznych,
działań mających na celu ponowne włączanie do środowiska rodziców, młodzieży, dzieci poprzez
nauczenie ich postępowania zgodnego z wymogami otoczenia, normami społecznymi i prawnymi;
organizacji dodatkowego wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz rodziców przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze;
organizowania treningów kompetencji dla rodziców, których celem będzie tworzenie warunków do
prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie, w sferze psychicznej, emocjonalnej, społecznej i socjalnej
(aktywne spędzanie czasu wolnego z dzieckiem, porządkowanie mieszkania, radzenie sobie z agresją),
poszerzania możliwości rozwoju społecznego i kulturowego rodzin poprzez uczestnictwo w ofercie
kulturalnej miasta (bilety do kina, teatru, na basen, itp.);
zwiększenia nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku poprzez doskonalenie metod
pracy z rodziną oraz realizowanie różnych form pomocy rodzinie, wzmocnienie działań
profilaktycznych,
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dalszej współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (m.in.
szkoły, przedszkola, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie),
kompleksowego wsparcia rodziny poprzez organizowanie kampanii społecznych i promowanie idei
rodzin wspierających dla rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
organizacji akcji informacyjnej – propagowania działań na rzecz kobiet w ciąży i ich rodzin wynikających
z Ustawy „Za życiem”;
rozbudowanie współpracy z wolontariuszami (zarówno studentami pomagającymi dzieciom w
opanowaniu podstawy programowej jak i osobami starszymi pełniącymi rolę „zastępczego dziadka,
babci”),
dostosowanie działania ośrodków i instytucji do wymogów wynikających z sytuacji sanitarnoepidemiologicznej. Stworzenie zasad przyjmowania klientów, bez potrzeby całkowitego zamykania
Ośrodka, w przypadku kolejnych fal epidemii,
dostarczenie narzędzi do pracy online z klientami, którzy będą zgłaszać zapotrzebowanie na taką formę
kontaktu,
dostosowanie miejsc i sal oraz stworzenie ścisłych regulaminów umożliwiających pracę w niewielkich
grupach wsparcia skierowanych do: rodziców, dzieci, osób doświadczających przemocą,

Zabezpieczenie powyższych potrzeb pozwoli na podwyższenie jakości wsparcia udzielanego rodzinom
wieloproblemowym z dziećmi oraz na pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów i wypracowanie
zintegrowanego systemu wspierania rodzin.
W związku z rozpoczętą 24 lutego 2022 inwazją Rosji na Ukrainę gmina aktywnie włączyła się w pomoc
ukraińskim uchodźcom przybywającym do naszego miasta. Zapewnienie szeroko rozumianej pomocy
ukraińskim rodzinom należy uwzględnić przy ustalaniu założeń Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata kolejne.
„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” zakładał stworzenie spójnego systemu opieki nad
rodzinami w Gminie Miasto Łowicz. Zawarte w programie propozycje były realizowane w 2021r. w toku
bieżącej pracy poszczególnych jednostek. Po przeprowadzonej analizie podejmowanych działań, należy
stwierdzić, iż podejmowane przez instytucje przedsięwzięcia odzwierciedlają potrzeby rodzin z terenu naszego
miasta. Jednocześnie wskazana jest w latach następnych dalsza kontynuacja oraz w miarę możliwości
rozszerzenie działań. Konieczne jest również współdziałanie wielu służb i organizacji działających przede
wszystkim na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić może odpowiednie wsparcie
rodzin tego wymagających. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej cały czas poszukuje nowych form pracy z
rodziną, aby jakość życia rodziny miała lepszy wymiar. W związku z powyższym uczestniczy w Programach
resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizowanych w ramach środków Funduszu
Solidarnościowego ( „Opieka wytchnieniowa,” oraz ,, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”). Mając na
uwadze skuteczność w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym opiekuńczo – wychowawczo, konieczne jest
utrzymanie dotychczasowego kierunku działań, a przede wszystkim wysokiej aktywności poszczególnych
instytucji i organizacji mających pośredni i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rodzin.
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