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Wstęp 

 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju 

wszystkich jej członków. Jest ona pierwotnym i najważniejszym środowiskiem, w którym 

kształtują się postawy, zachowania oraz osobowość dziecka. W związku z powyższym niezwykle 

ważne jest otoczenie rodziny należytą uwagą i troską. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821), zwana dalej „ustawą”, obliguje gminę do opracowania i realizacji        

3-letniego programu wspierania rodziny. Przepisy ustawy wyznaczają dwa zasadnicze obszary 

działania. W pierwszym z nich kładzie się nacisk na utrzymanie dzieci w naturalnym środowisku, 

w drugim natomiast na zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pieczy zastępczej 

w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowywania dziecka przez rodziców. 

Miejski program wspierania rodziny na lata 2021-2023, zwany dalej „Programem”, 

na podstawie diagnozy sytuacji rodzin zamieszkujących na terenie miasta Zduńska Wola 

wyznacza zadania, które mają zapewnić wsparcie rodzinom przeżywającym trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez w szczególności poprzez: 

1) analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2) wzmocnienie roli i funkcji rodziny; 

3) rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

4) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5) pomoc w integracji rodziny; 

6) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7) dążenie do reintegracji rodziny. 

Program wskazuje działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, jak również działania profilaktyczne i prorodzinne, których celem jest 

zapobieganie marginalizacji oraz społecznemu wykluczeniu. Ideą Programu jest przekonanie 

o niezastąpionej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka, którą należy 

promować i wzmacniać, zwłaszcza wobec wyzwań współczesnego świata. 

Skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i w wychowaniu 

dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich nie może być osiągnięta bez współpracy 

wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

  



 

 

I. Umocowania prawne dokumentu w obowiązujących aktach normatywnych 

 

Zawarte w Programie kierunki działań są odzwierciedleniem standardów i norm prawa 

wynikających z ustawodawstwa krajowego, znajdującego się między innymi w: 

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378); 

2) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2020 poz. 821); 

3) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876); 

4) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111); 

5) ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 1517); 

6) ustawie z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407); 

7) ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1329); 

8) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327); 

9) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  

i 1378); 

10) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287); 

11) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

685); 

12) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

218 i 956); 

13) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050); 

14) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492); 

15) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). 

Program jest zgodny z założeniami polityki społecznej zawartej w dokumentach 

strategicznych dla województwa łódzkiego, tj.: 

1) Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2007-2020; 

2) Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na lata 2014-

2020.  



 

 

Program wpisuje się w cele i zadania ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2010-2020 przyjętej uchwałą nr XLIV/423/09 Rady 

Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2009 r. Program jest komplementarny z lokalnymi 

programami uwzględniającymi działania prowadzone w ramach polityki społecznej wobec rodzin: 

1) Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie 

Zduńskowolskim; 

2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy na lata 2010-2020; 

3) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020; 

4) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.  

 

II. Diagnoza i propozycje do tworzenia optymalnych rozwiązań w zakresie 

zabezpieczenia potrzeb dziecka i rodziny 

 

W oparciu o informacje z lat 2017-2019 na temat udzielonego wsparcia rodzinom  

z dziećmi na podstawie corocznych sprawozdań przygotowywanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Ośrodkiem”, oraz 

materiałów uzyskanych od jednostek i instytucji działających w obszarze wspierania rodziny 

została opracowana diagnoza stanowiąca podstawę opracowania Programu.  

 

1. Demografia 

Tab. 1 Mieszkańcy Miasta 

Wyszczególnienie  2017 2018 2019 

Mieszkańcy Miasta ogółem 42374 41442 40969 

Źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola 

  



 

 

Jak wynika z Raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2019 liczba mieszkańców 

miasta spada rokrocznie o około 473 osoby. Jest kilka przyczyn tego zjawiska m.in migracja 

młodzieży do ośrodków akademickich, wyjazdy specjalistów w poszukiwaniu pracy do dużych 

miast. W roku 2019 w Zduńskiej Woli mieszkało o 2555 więcej kobiet niż mężczyzn. Kobiety 

stanowią 53,11% ludności miasta.  

Najwięcej osób zamieszkujących miasto jest w wieku produkcyjnym – 24012, a liczba 

mieszkańców Zduńskiej Woli w wieku emerytalnym to 9410 osób, z czego blisko 70%  

to kobiety. Średnia wieku kobiet jest więc wyższa niż mężczyzn. 

 

2. Dane w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym działań na rzecz rodzin 

z dziećmi 

 

2.1. Działania realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest 

„instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Istotnym elementem wspierania rodziny jest 

udzielenie oraz zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji socjalno-bytowej. 

Z pomocy Ośrodka korzystają rodziny pełne, jak i rodzice samotnie wychowujący dzieci. 

Tab. 2 Dane dotyczące rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach  

              2017-2019 

Wyszczególnienie  2017 2018 2019 

Liczba rodzin ogółem  1085 1015 972 

Liczba rodzin z dziećmi na utrzymaniu 1017 932 851 

    w tym rodziny pełne 853 786 718 

Rodzice samotnie wychowujący dzieci 164 146 133 

Źródło: Dane Ośrodka 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, że w latach 2017-2019 nastąpił spadek liczby rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka. W 2017 roku 84% rodzin korzystających z pomocy Ośrodka 

stanowiły rodziny pełne, natomiast 16% to rodzice samotnie wychowujący dzieci. Podobnie było 



 

 

w latach 2018-2019 84% rodzin korzystający z pomocy Ośrodka to rodziny pełne i 15 % to rodzice 

samotnie wychowujący dzieci. 

Ośrodek poza świadczeniami pieniężnymi, przyznawał pomoc niepieniężną w formie wsparcia 

w ramach pracy socjalnej, posiłku lub niezbędnej odzieży.  

W latach 2017-2019 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 świadczona była pomoc w zakresie dożywiania zarówno osobom 

starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się 

w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc przyznawana była w dwóch formach: 

zasiłku celowego na zakup żywności lub pomocy w formie refundacji posiłku w żłobku, 

przedszkolu lub szkole. 

Tab. 3 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń niepieniężnych w formie pracy socjalnej  

            i  Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Pomoc rodzinom udzielana w postaci pracy socjalnej 944 832 868 

w tym wyłącznie praca socjalna 144 166 209 

Liczba dzieci które miały opłacony posiłek  

w placówce oświatowej w ramach programu „Posiłek w 

domu i w szkole” 

411 377 302 

Źródło: Dane Ośrodka 

Z przedstawionej tabeli wynika, że w roku 2019 nastąpił wzrost w ramach prowadzonej 

w rodzinach pracy socjalnej  o 43 rodziny w stosunku do roku 2018, natomiast w stosunku do roku 

2017 wzrost ten wynosił 65 rodzin. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkole w latach 

2017-2019 spadła łącznie o 109 dzieci. Spowodowane jest to otrzymywanym przez rodziców 

wsparciem w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. 

Rodziny korzystające z pomocy Ośrodka borykają się z wieloma różnorodnymi problemami. 

Ośrodek udziela również pomocy rodzinom wielodzietnym w ramach ogólnopolskiego programu 

promującego politykę prorodzinną Karta Dużej Rodziny. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, 

w której rodzice mają lub mieli  na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Kartę mogą otrzymać także 

rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na towary 

i usługi oferowane przez Partnerów Programu. 

Tab. 4 Liczba osób które otrzymały Kartę Dużej Rodziny 

Lata 2017 2018 2019 

Liczba osób które otrzymały KDR 35 43 246 

Źródło: Dane Ośrodka 



 

 

Z zebranych informacji wynika, że w 2019 r. nastąpił wzrost wydanych Kart Dużej Rodziny 

w związku z rozszerzeniem od 1 stycznia 2019 r. uprawnień dla rodziców, którzy mieli 

na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Tab. 5 Główne powody przyznania pomocy w latach 2017-2019 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

2017 2018 2019 

Ubóstwo 736 611 503 

Niepełnosprawność 421 366 331 

Długotrwała choroba 494 459 380 

Bezrobocie 593 477 403 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 
260 238 206 

Przemoc w rodzinie 17 23 18 

Alkoholizm 242 221 187 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 100 85 85 

Bezdomność 57 57 46 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 
17 16 7 

Narkomania 7 8 10 

Sieroctwo 5 5 1 

Klęska żywiołowa lub ekonomiczna 0 0 0 

Źródło: Dane Ośrodka 

Z przedstawionej tabeli wynika, że najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy jest:  

− ubóstwo,  

− bezrobocie,  

− długotrwała choroba, 

− niepełnosprawność,  

− bezradność w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych,  

− alkoholizm. 

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli dla bezrobotnych 

członków rodzin według kompetencji proponowano wsparcie rodzin w zakresie: 

− pośrednictwa pracy,  

− organizowania szkoleń, kursów, 

− poradnictwa zawodowego. 

 



 

 

Tab. 6 Dane dotyczące bezrobocia w Zduńskiej Woli w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Bezrobotni z terenu Miasta Zduńska Wola ogółem 

w tym:  

1947 1847 1599 

    bezrobotne kobiety 1092 1074 955 

    bezrobotni mężczyźni 855 773 644 

Długotrwale bezrobotni ogółem 1706 1007 832 

Bezrobotni z prawem do zasiłku ogółem 241 288 242 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli 

Z przedstawionej tabeli wynika, że w 2019 roku liczba osób bezrobotnych zamieszkujących 

w Zduńskiej Woli zmniejszyła się o 348 w stosunku do roku 2017. Maleje więc procent osób 

długotrwale bezrobotnych z 87% w 2017 r. do 52% w roku 2019. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli jako propozycje do tworzenia optymalnych 

rozwiązań w zakresie zabezpieczenia potrzeb dziecka i rodziny proponuje: 

− pomoc w dofinansowaniu szkoleń dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, 

− udział w spotkaniach, konferencjach osób zawodowo zajmujących się rodzinami 

dysfunkcyjnymi, 

− promowanie i tworzenie miejsc przyjaznych rodzinie z małymi dziećmi, 

− kształtowanie ogólnokrajowej polityki prorodzinnej. 

 

2.2. Działania w ramach wypłaty świadczeń 

Świadczenia rodzinne Ośrodka mają na celu wsparcie finansowe rodzin. 

Tab. 7 Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz   

               korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

Lata 2017 2018 2019 

Liczba rodzin ogółem 1234 1185 1103 

Źródło: Dane Ośrodka 

Na podstawie zebranych informacji wynika, że w latach 2017-2019 nastąpił spadek liczby 

rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych.  

Znaczącym wsparciem dla rodzin w Zduńskiej Woli były realizowane przez Urząd Miasta 

Zduńska Wola Programy wspierania rodzin z zakresu: 

− wypłaty świadczeń wychowawczych, 



 

 

− wypłaty świadczeń „Dobry start”, 

− wypłaty świadczeń dofinansowania do czynszu, 

− wypłaty świadczeń dodatku energetycznego. 

Tab. 8 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze 

Rok Liczba dzieci 

2017 4515 

2018 4349 

2019 6911 

Źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2018 w stosunku do roku 2017 zmniejszyła się 

liczba wypłacanych świadczeń wychowawczych, natomiast w roku 2019 w stosunku do roku 2018 

liczba tych świadczeń zwiększyła się. 

Tab. 9 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie „Dobry start” 

Rok Liczba dzieci 

2018 4569 

2019 4697 

Źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola 

 Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2019 w stosunku do roku 2018 zwiększyła 

się liczba wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start”. 

Tab. 10 Liczba gospodarstw domowych otrzymujących dodatek mieszkaniowy 

Rok Liczba gospodarstw domowych 

2017 1122 

2018 970 

2019 846 

Źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola 

 Z przedstawionych danych wynika, że w latach 2017 – 2019 spadała liczba gospodarstw 

domowych korzystających z dodatku mieszkaniowego.  

 

2.3. Dane dotyczące procedury „Niebieskie Karty” 

Przemoc w rodzinie jest problemem złożonym i ma wiele definicji. Powszechnie przemoc 

traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki prowadzący do jej fizycznej,  

a także psychicznej szkody. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy  



 

 

w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, 

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 

godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne osób dotkniętych 

przemocą”. Często przemocą w rodzinie określa się „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił 

działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie 

i szkody”. 

Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie Miasta Zduńska Wola, można przedstawić  

w oparciu o liczbę prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”, które obejmują ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli Ośrodka, Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, placówek oświatowych oraz służby zdrowia, 

w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele w/w instytucji i służb 

przekazują informację o podjętych działaniach do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, który do każdej prowadzonej procedury powołuje Grupę Roboczą, 

zajmującą się konkretnymi rodzinami.  

Tab. 11 Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”  

Lata 2017 2018 2019 

Liczba rodzin ogółem 80 74 73 

Źródło: Dane Ośrodka 

Na podstawie zebranych informacji wynika, że w latach 2017 - 2019 roku nastąpił 

nieznaczny spadek rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

Tab. 12 Płeć osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie prowadzonych procedur 

„Niebieskie Karty” 

Lata 2017 2018 2019 

Liczba mężczyzn 77 73 71 

Liczba kobiet 3 1 2 

Źródło: Dane Ośrodka 

W 97% rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, najczęściej osobami podejrzanymi  

o stosowanie przemocy w rodzinie w latach 2017-2019 byli mężczyźni.  

Realizując zadania z obszaru wspierania rodziny pracownicy socjalni współpracowali  

z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Funkcjonariusze policji 

niezwłocznie reagowali na wszelkie zgłoszenia dotyczące interwencji domowych. Wynikiem 



 

 

podjętych działań były w uzasadnionych przypadkach m.in. wizyty właściwego miejscowo 

dzielnicowego w rodzinie, a w przypadku uzyskania informacji, iż może dochodzić do aktów 

przemocy wdrażanie procedury „Niebieskie Karty”. 

Dzielnicowi w ramach nadzoru nad rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” 

przynajmniej jeden raz w miesiącu odwiedzają je i sprawdzają stan bezpieczeństwa. Monitorują 

zachowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Na bieżąco utrzymują kontakt  

z pracownikami socjalnymi Ośrodka, kuratorami sądowymi, pedagogami i psychologami 

szkolnymi odpowiedzialnymi za nadzór nad ww. osobami. 

Tab. 13 Liczba odnotowanych interwencji domowych i wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” 

Wyszczególnienie  2017 2018 2019 

Liczba odnotowanych interwencji domowych 790 623 743 

Liczba wdrożonych procedur „Niebieskie Karty” 48 38 30 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji 

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli wynika, iż w roku 2018 i 2019 

zanotowano zmniejszenie liczby interwencji domowych w stosunku do roku 2017. Jednakże 

w 2019 r. liczba interwencji domowych w stosunku do roku 2018 zwiększyła się. 

Przy Ośrodku działa Punkt ds. Przemocy w Rodzinie. Zakres pomocy Punktu obejmuje m.in.: 

udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla ofiar przemocy, wspieranie 

pokrzywdzonych, edukację pokrzywdzonych i osób podejrzanych o stosowanie przemocy, pomoc 

osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym, oddziaływania terapeutyczne, 

ćwiczenie zachowań abstynenckich, pomoc dzieciom, udzielanie porad indywidualnych, 

udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, prowadzenie interwencji 

kryzysowej, prowadzenie rodzinnej integracji i terapii małżeńskiej.  

Tab. 14 Liczba osób objętych wsparciem specjalistów Punktu ds. Przemocy w Rodzinie. 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba osób objętych pomocą prawną 106 99 116 

    w tym liczba udzielonych porad prawnych 263 247 245 

Liczba osób objętych pomocą psychologów 139 142 159 

    w tym liczba udzielonych porad psychologicznych 475 398 363 

Liczba osób objętych pomocą pracownika socjalnego 353 302 276 

    w tym liczba udzielonych porad socjalnych 445 332 307 

Liczba osób objętych pomocą specjalisty ds. relacji 

interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediatora 
44 34 42 

    w tym liczba udzielonych porad przez specjalistę 144 148 127 



 

 

Liczba osób objętych wsparciem specjalisty ds. uzależnień 75 55 66 

    w tym liczba udzielonych porad przez specjalistę 195 291 262 

Źródło: dane Ośrodka 

Z przedstawionych danych wynika, że w latach 2017-2019 wzrastała liczba rodzin objętych 

pomocą prawną i psychologiczną oraz liczba udzielonych porad przez specjalistę ds. uzależnień. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli jest jednym 

z podmiotów prowadzących działania w stosunku do rodzin niewydolnych opiekuńczo-

wychowawczo, w których dominującym problemem jest skłonność do nadużywania alkoholu. 

Tab. 15 Liczba prowadzonych postępowań i sposobu ich realizacji przez Zespół ds. orzekania  

             i motywowania do leczenia. 

Lata 2017 2018 2019 

Wnioski o wszczęcie postępowania  

w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego 

73 67 68 

Zaproszenia na rozmowy z komisją 70 61 64 

Skierowania na badania psychiatryczno- psychologiczne 57 42 46 

Uzyskanie bądź aktualizacja informacji środowiskowych przez 

Policję 

57 44 58 

Zmotywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego 30 30 30 

Wystosowanie pism motywująco – informacyjnych do podjęcia 

leczenia 

2 1 - 

Sprawdzenia, czy podjęto leczenie lub terapię 29 30 30 

Wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego 33 28 38 

Zawieszenia postępowań  11 16 12 

Kontynuacja spraw 21 27 23 

Źródło: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Z informacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Zduńskiej Woli wynika, że w 2018 roku spadła liczba złożonych wniosków o wszczęcie 

postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego, natomiast w roku 2019 

nastąpił wzrost o 1 przyjęty wniosek. 

Liczba osób zmotywowanych do dobrowolnego podjęcia terapii utrzymywała się na tym 

samym poziomie, natomiast w roku 2019 wzrosła liczba wystosowanych do Sądu Rejonowego  

w Zduńskiej Woli wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Głównymi 

wnioskodawcami byli członkowie rodzin, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, 

Ośrodek, kuratorzy sądowi oraz Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli, a także  opiekunowie 

prawni.  

 



 

 

2.4. Dane Ośrodka w zakresie realizacji zadań z obszaru wspierania rodziny 

W Ośrodku od 2017 r. działa Zespół ds. Asysty Rodzinnej, zwany dalej „Zespołem”,  

w skład którego wchodzi czterech pracowników socjalnych i dwóch asystentów rodziny. 

Członkowie Zespołu m.in pracują z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej w celu przywrócenia zdolności do jej wypełniania i uniknięcia 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Zespół w ramach prowadzonej pracy socjalnej realizuje 

zadania z zakresu: 

− wsparcia w ramach prowadzonej pracy socjalnej, 

− realizacji projektów socjalnych, 

− wsparcia asystenta rodziny, 

− poradnictwa specjalistycznego. 

Tab. 16 Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

Lata 2017 2018 2019 

Liczba rodzin ogółem 136 150 156 

w tym liczba rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską 104 112 121 

           liczba rodzin z pozbawioną władzą rodzicielską 32 38 35 

Źródło: Dane Ośrodka 

 

Na podstawie zebranych informacji wynika, że w latach 2017-2019 nastąpił wzrost liczby 

rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Tab. 17 Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w latach  

              2014-2019 

Lata 2017 2018 2019 

Liczba asystentów rodziny 2 2 3 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny 31 29 34 

Źródło: Dane Ośrodka 

Na podstawie zebranych informacji wynika, że w latach 2017-2019 nastąpił wzrost liczby 

rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 

Tab. 18 Dane dot. działań z zakresu pracy socjalnej na rzecz rodzin z ograniczoną władzą  

               rodzicielską 

Lata 2017 2018 2019 

Liczba rodzin w których działania z zakresu pracy socjalnej 

pozwoliły zatrzymać dziecko w rodzinie biologicznej 
73 91 96 



 

 

Liczba rodzin biologicznych, z którymi prowadzona była 

praca pod kątem powrotu dziecka do rodziny naturalnej 
50 55 59 

Liczba rodzin, którym przywrócono władzę rodzicielską 4 3 5 

Liczba rodzin, do których wróciło dziecko 

 z pieczy zastępczej 
4 1 1 

Źródło: Dane Ośrodka 

Z zebranych informacji wynika, że w latach 2017-2019 roku nastąpił wzrost liczby rodzin 

z ograniczoną władzą rodzicielską. Działania podjęte przez Zespół pozwoliły na pozostawienie 

dziecka w rodzinie biologicznej lub spowodowały przywrócenie władzy rodzicielskiej.  

W latach 2017–2019 dla rodzin organizowane były:  

− warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze w ramach projektu socjalnego „Wspólnymi 

Siłami”, 

− projekty socjalne: 

✓  pt. „Aktywna mama”,  

✓ „Uwierz w siebie”,  

✓ „Między nami kobietami”,  

✓ „Bezpieczne ogrzewanie mieszkania”,  

✓ „Wiosenne metamorfozy”,  

− spotkania mikołajkowe „Ja i moja rodzina”, 

− spotkania edukacyjne dla rodziców z lekarzem pediatrą. 

Głównym celem działań realizowanych w ramach projektów i prowadzonej pracy socjalnej 

przez członków Zespołu było wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska 

rozwoju dzieci oraz wypracowanie rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny  

w środowisku lokalnym.  

Cele szczegółowe działań Zespołu to: 

1) 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;  

2) praca z rodzinami mającymi ograniczoną władzę rodzicielską w celu wspierania dziecka  

i jego rodziny biologicznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania i wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, systematyczna praca z rodziną zapobiegająca sytuacji 

kryzysowej i odebraniu dziecka rodzicom;  



 

 

3) praca z rodzinami pozbawionymi władzy rodzicielskiej poprzez kompleksowe wsparcie  

w celu przywrócenia możliwości prawidłowego funkcjonowania rodziców umożliwiającego 

powrót dzieci do swojego środowiska rodzinnego, praca nad powrotem dziecka do rodziny, 

podtrzymywanie więzi z dziećmi, utrzymywanie osobistych kontaktów z dziećmi, 

z wyjątkiem przypadków w których sąd zakazał takich kontaktów;  

4)  stała współpraca pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, 

dzielnicowych, psychologów, pedagogów, terapeutów i przedstawicieli innych instytucji 

wg potrzeb;  

5) wsparcie finansowe i rzeczowe;  

6) uczestnictwo w posiedzeniach dotyczących okresowej oceny sytuacji dziecka w Domu 

Dziecka w Wojsławicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli 

i innych zespołach problemowo-zadaniowych;  

7) działania o charakterze środowiskowym, w tym zaangażowanie członków dalszej rodziny  

w proces poprawy sytuacji rodziny przez tworzenie Grup Pomocowych oraz projektów 

socjalnych mających na celu poprawę jakości życia w zakresie różnych jego aspektów;  

8) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych, warsztatach dla rodziców mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;  

9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin. 

Pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodka współpracują z kuratorami sądowymi. 

W ramach swoich działań na bieżąco wspierają rodziny w zakresie zabezpieczenia potrzeb dziecka 

i rodziny. Ośrodek na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich zobowiązany został do składania sprawozdań z przebiegu pracy z rodziną 

zgodnie z przepisami ustawy w związku z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. 

 

Tab. 19 Liczba postanowień Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z zobowiązaniem do składania  

             sprawozdań. 

Rok Liczba 

2017 32 

2018 59 

2019 71 

 

Z przedstawionych danych wynika że w latach 2017 – 2019 wzrosła liczba postanowień Sądu 

Rejonowego w Zduńskiej Woli zobowiązujących Ośrodek do składania sprawozdań. 



 

 

Tab. 20 Postanowienia wydane przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli z terenu Miasta  

               Zduńska Wola w latach 2017-2019 

Lata 2017 2018 2019 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej 19 19 14 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej 27 30 26 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej 2 - 1 

Umieszczenie w rodzinie zastępczej 1 1 3 

Umieszczenie w placówce opiekuńczej 1 1 1 

 

Z danych Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli wynika, że w roku 2019 w porównaniu do roku 

2017 i 2018 nastąpił spadek w zakresie pozbawienia władzy rodzicielskiej Podobnie  

przedstawia się sytuacja w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Tutaj również nastąpił 

spadek. W roku 2019 r. odnotowano wzrost umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 

w porównaniu do lat 2017-2018. Ilość postanowień o umieszczenia dzieci w placówce 

opiekuńczej w latach 2017-2019 kształtowała się na tym samym poziomie. 

Pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodka współpracują z pracownikami Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej 

Woli w zakresie wspierania rodziny w latach 2017-2019 podjęło następujące działania:  

1) w 2018 roku pozyskało 2 kandydatów (małżonków) na rodzinę zastępczą niezawodową  

i 1 kandydata na rodzinę zastępczą zawodową; ponadto przeprowadzone zostały liczne kursy 

i szkolenia dla nowych i istniejących rodzin zastępczych; 

2) realizowało projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, skierowany do dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli do rodzin 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, dzieci biologicznych rodziców 

zastępczych, małżonków/ partnerów rodziców zastępczych. W ramach projektu rodziny 

korzystały ze wsparcia koordynatora pieczy zastępczej i psychologa.  

Tab. 21 Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w tych rodzinach. 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Rodziny zastępcze ogółem 82 82 79 

    w tym liczba dzieci 102 101 102 

Rodziny zastępcze niezawodowe 19 16 16 

    w tym liczba dzieci 20 19 18 

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 1 1 1 



 

 

    w tym liczba dzieci 2 2 2 

Rodziny zastępcze spokrewnione 61 64 61 

    w tym liczba dzieci 73 76 78 

Rodzinne domy dziecka  1 1 1 

    w tym liczba dzieci 7 4 4 

Ilość świadczeń wypłaconych rodzinom 

zastępczym 
1469 1594 1451 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Z danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli 

wynika, że w roku 2019 zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, jednak nieznacznie zwiększyła 

się liczba dzieci w tych rodzinach. Nieznacznie zmniejszyła się też liczba dzieci z naszego powiatu 

przebywających w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych poza powiatem.  

Tab. 22 Liczba dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w pieczy zastępczej,  

                placówkach opiekuńczych i rodzinnych domach dziecka 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej  7 3 3 

Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych  0 0 0 

Dzieci przebywające w rodzinnych domach dziecka 0 3 3 

Koszty utrzymania tych dzieci 98.068,92 85.092,71 106.078,40 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Z danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli 

wynika, że w latach 2017-2019 zmniejszyła się liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

placówkach opiekuńczych i rodzinnych domach dziecka. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli jako propozycje do tworzenia 

optymalnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia potrzeb dziecka i rodziny proponuje: 

1) wzmocnienie rodziny biologicznej poprzez zapewnienie różnorodnych oddziaływań 

wspierających m.in. dostęp do poradnictwa specjalistycznego, terapii, wsparcia asystenta 

rodziny, pracy socjalnej, działalności placówek wsparcia dziennego; 

2) współpracę międzyinstytucjonalną – wymianę informacji, wspólne wypracowanie planu 

działań; 

3) zapobieganie umieszczaniu dziecka w pieczy zastępczej, a gdy nie jest to możliwe –   

umieszczanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; 



 

 

4) stworzenie pozytywnego wizerunku rodziny zastępczej, walkę z mitem, że rodzina zastępcza 

czerpie jedynie korzyści finansowe z opieki nad dzieckiem; 

5) wspieranie rodziców biologicznych w dążeniu do odzyskania dziecka – współpracę 

międzyinstytucjonalną, zaangażowanie fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz rodziny 

i dziecka; 

6) wspieranie rodzin zastępczych, niepozostawianie ich samym sobie z problemami  

i trudnościami, wzbudzanie w rodzinie zaufania do instytucji wspierającej; 

7) zaangażowanie organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rodzin zastępczych; 

8) stworzenie katalogu ulg lub przywilejów dla rodzin zastępczych, np. zniżki biletowe do kina, 

na basen, na przejazdy transportem publicznym. 

 

2.5. Dane w zakresie działalności świetlic środowiskowych 

Znaczącym wsparciem dla pracowników socjalnych pracujących z rodzinami 

niewydolnymi opiekuńczo–wychowawczo są placówki wsparcia dziennego. Na terenie miasta 

Zduńska Wola prowadzone są dwie placówki wsparcia dziennego: świetlica środowiskowa 

Zduńskowolskie Centrum Integracji z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz oraz 

świetlica środowiskowa „Trampolina” prowadzona przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło 

Boskiej Opatrzności. Docelowo w każdej ze świetlic środowiskowych w zajęciach świetlic 

uczestniczyło po 30 dzieci.  

 

2.6. Wnioski z diagnozy 

Analiza danych wskazuje, że mimo iż w Ośrodku spada liczba rodzin korzystających  

z różnych form pomocy społecznej, jednocześnie następuje wzrost rodzin niewydolnych 

opiekuńczo-wychowawczo z ograniczoną władzą rodzicielską objętych wielowymiarową  

i interdyscyplinarną pomocą Zespołu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Analiza SWOT lokalnego systemu wspierania rodziny na lata 2021-2023 

Mocne strony: 

1) tendencja spadkowa liczby rodzin pozbawionych władzy rodzicielskiej; 

2) dostępna bogata oferta bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w zakresie różnych sfer 

życia rodziny, w tym przeciwdziałania przemocy; 

3) systematyczna współpraca instytucji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, projektu 

„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, 

szybkie i wielowymiarowe reagowanie na zdiagnozowane potrzeby rodziny 

współdziałających instytucji; 

4) finansowe wsparcie rodzin w ramach programów rządowych Rodzina „500 +”, „Dobry Start”, 

pomoc w zakresie dożywiania dzieci „Posiłek w szkole i w domu”, świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Miejska Karta Rodziny, Program „Za życiem” 

oraz utrzymania dotychczasowego koszyka usług (oferta pomocy społecznej); 

5) działalność i potencjał placówek edukacyjnych, świetlic środowiskowych oraz rozwijająca się 

baza rekreacyjna, kulturalna i sportowa służąca rodzinie; 

6) działalność organizacji pozarządowych na rzecz rodziny, 

7) zatrudnienie u organizatora pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Zduńskiej Woli specjalistów do pracy z rodziną i dzieckiem; 

8) podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz rodzin – imprezy integracyjne, wyjazdy, spotkania. 

 

Słabe strony: 

1) ograniczona możliwość pełnej oceny skuteczności działań na rzecz rodziny; 

2) ograniczony dostęp do leczenia specjalistycznego – brak w Zduńskiej Woli psychiatry 

dziecięcego i specjalistów dla dzieci po traumie odrzucenia, z zaburzeniami więzi i FAS; 

3) opór rodzin dysfunkcyjnych do korzystania ze specjalistycznej pomocy; 

4) niski poziom świadomego rodzicielstwa i kompetencji wychowawczych rodzin 

dysfunkcyjnych; 

5) ograniczone środki finansowe na realizację zadań w zakresie profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną. 

 

 

 

 



 

 

Szanse: 

1) realizacja programów ze wsparciem środków zewnętrznych; 

2) podniesienie świadomości rodziców na temat możliwości stosowania właściwych metod 

wychowawczych, form pracy wspierających dziecko w rozwoju i doskonalenie kompetencji 

wychowawczych rodziców poprzez udział w zajęciach ze specjalistami; 

3) podejmowanie nowych lokalnych inicjatyw na rzecz systemu wspierania rodziny; 

4) zmiana świadomości społecznej w zakresie rodzicielstwa zastępczego sprzyjająca wzrostowi 

zainteresowania kandydatów na rodziny zastępcze; 

5) mniejsza liczba rodzin wymagających umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; 

6) promowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego. 

 

Zagrożenia:  

1) zmiany społeczno-cywilizacyjne wpływające na rozpad więzi rodzinnych i pojawianie się 

nowych problemów społecznych; 

2) utrzymująca się grupa klientów długotrwale korzystających ze wsparcia pomocy społecznej; 

3) wystąpienie zjawiska „dziedziczenia” problemów społecznych jako stylu życia  

w rodzinie; 

4) stereotypowe postrzeganie instytucji pomocowych; 

5) istnienie zjawisk i zachowań dysfunkcyjnych, w tym uzależnień. 

 

 

IV. Adresaci Programu 

 

Program adresowany jest do rodzin z terenu miasta Zduńska Wola, zwłaszcza rodzin 

mających trudności w wypełnianiu swoich ról rodzicielskich, tj.: 

1) rodzin wieloproblemowych (np. uzależnienia, przemoc w rodzinie, niezaradność życiowa, 

problemy opiekuńczo - wychowawcze);  

2) rodzin zagrożonych ograniczeniem władzy rodzicielskiej w związku z niewydolnością 

opiekuńczo – wychowawczą; 

3) rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską, mającą nadzór kuratora; 

4) rodzin pozbawionych władzy rodzicielskiej, z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej; 

oraz przedstawicieli instytucji, organizacji i służb zobowiązanych do udzielania wsparcia 

rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. 



 

 

V. Cel strategiczny i cele szczegółowe 

Cel strategiczny: Rozwój zintegrowanego wsparcia na rzecz rodzin zagrożonych lub 

przeżywających trudności, w szczególności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Cele szczegółowe: 

1) wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej; 

2) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin doświadczających trudności 

opiekuńczo – wychowawczych; 

Cel szczegółowy 1 

Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej 

Lp. 
Działania 

Termin 

realizacji 
Wskaźniki Realizator 

1. Zapewnienie pomocy 

pieniężnej i rzeczowej 

rodzinom wymagającym 

wsparcia 

2021-2023 liczba rodzin objętych 

pomocą 

Urząd Miasta 

Zduńska Wola 

2. Dożywianie dzieci 2021-2023 liczba dzieci objętych 

dożywianiem 

Urząd Miasta 

Zduńska Wola, 

Ośrodek, szkoły, 

przedszkola, żłobki 

3. Zapewnienie pomocy 

osobom doznającym 

przemocy w rodzinie,  

w tym bezpiecznego 

schronienia  

w specjalistycznym 

ośrodku wsparcia dla 

ofiar przemocy 

2021-2023 − liczba 

prowadzonych  

procedur 

„Niebieskie  

  Karty” 

− liczba osób, którym  

udzielono pomocy  

w formie 

schronienia  

w specjalistycznym  

ośrodku wsparcia 

dla ofiar przemocy 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Ośrodek, 

Komenda Powiatowa 

Policji w Zduńskiej 

Woli 

4. Zabezpieczenie środków 

finansowych na 

współfinansowanie 

pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 

2021-2020 kwota przeznaczona 

na współfinansowanie 

pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej 

Urząd Miasta 

Zduńska Wola, 

Ośrodek 



 

 

Cel szczegółowy 2 

Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin doświadczających 

trudności opiekuńczo-wychowawczych 

Lp. 
Działania 

Termin 

realizacji 
Wskaźniki Realizator 

1.  

1. 

Pomoc specjalistyczna 

dla rodzin mających 

trudności  

w prawidłowym 

pełnieniu ról 

rodzicielskich 

2021-2023 − liczba placówek  

świadczących  

pomoc 

specjalistyczną  

dla tych rodzin; 

− liczba osób 

korzystająca  

z porad specjalistów; 

− liczba udzielonych 

porad 

Urząd Miasta 

Zduńska Wola, 

Ośrodek, 

szkoły, przedszkola, 

żłobki, 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Zduńskiej Woli, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Zduńskiej Woli 

6 

2. 

Realizowanie 

programów 

profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży 

2021-2023 - liczba realizowanych  

  programów 

- liczba uczestników 

Urząd Miasta 

Zduńska Wola, 

szkoły, przedszkola, 

żłobki 

 

3. 

Organizowanie 

kampanii, szkoleń, 

prelekcji, warsztatów, 

itp.  

2021-2023 - liczba szkoleń,  

   prelekcji 

  warsztatów, itp. 

- liczba uczestników 

Urząd Miasta 

Zduńska Wola, 

Ośrodek, 

szkoły, przedszkola, 

żłobki, 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna,  

w Zduńskiej Woli  

organizacje pożytku 

publicznego, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Zduńskiej Woli 



 

 

2.  

4. 

Praca środowiskowa  

i pomoc rodzinom 

mającym problemy 

opiekuńczo-

wychowawcze w formie 

pracy socjalnej, 

asystentury rodziny 

2021-2023 liczba rodzin objętych 

pomocą 

Urząd Miasta 

Zduńska Wola, 

Ośrodek 

3.  

5. 

Aktywizowanie 

środowiska lokalnego  

w zakresie promowania 

właściwych postaw 

rodzicielskich 

2021-2023 - liczba spotkań,  

  imprez 

- liczba uczestników 

- liczba projektów  

  oraz osób biorących  

  w nich udział, 

Urząd Miasto 

Zduńska Wola, 

Ośrodek, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Zduńskiej Woli, 

organizacje pożytku 

publicznego 

4.  

6. 

Stworzenie i aktualizacja 

spójnej informacji  

o ofercie form wsparcia 

2021-2023 - liczba materiałów  

  informacyjnych 

- liczba publikacji, 

Miasto Zduńska 

Wola, 

Ośrodek, 

placówki oświatowe, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Komenda Powiatowa 

Policji w Zduńskiej 

Woli, Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zduńskiej 

Woli 

5.  

7. 

Monitorowanie zjawisk 

stanowiących zagrożeń 

dla prawidłowego 

funkcjonowania rodziny 

2021-2023 liczba odnotowanych 

zgłoszeń, analiz, 

informacji 

dotyczących zjawisk 

stanowiących 

zagrożenie 

prawidłowego 

funkcjonowania 

rodziny 

Ośrodek, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Komenda Powiatowa 

Policji w Zduńskiej 

Woli, placówki 

oświatowe 

 

 

 

 



 

 

VI. Realizatorzy Programu 

 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli; 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli; 

3) Urząd Miasta Zduńska Wola; 

4) Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli; 

5) Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli; 

6) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli; 

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli; 

8) Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli; 

9) placówki oświatowe; 

10) Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli; 

11) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli; 

12) Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli; 

13) Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności „Trampolina”; 

14) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli. 

 

VII. Finansowanie Programu 

 

Źródła finansowania Programu: 

− środki własne gminy – zaplanowane na każdy rok budżetowy, 

− środki z budżetu państwa, 

− zewnętrzne źródła finansowania. 

Środki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny będą uwzględniane cyklicznie  

w rocznych planach finansowych.  

 

VIII. Zakładane efekty realizacji Programu 

 

Zakładanym efektem Programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie 

wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

dzięki ścisłej współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz dobra rodzin. System 

powinien opierać się na szybkim i skutecznym przepływie informacji pomiędzy instytucjami oraz 

na tworzeniu zespołów wspierających rodziny w kryzysie, w tym szeroko rozumianym 

poradnictwie. Zintegrowane działania mają przyczynić się do minimalizowania negatywnych 



 

 

skutków sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz do poprawy funkcjonowania rodzin, 

jednocześnie zapobiegając umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 

 

IX. Monitoring Programu 

 

Koordynatorem Programu będzie Ośrodek.  

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych 

z realizacją zadań przedkładane będzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego 

po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 


