
UCHWAŁA Nr XXX/559/13 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2013 roku 

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013 – 2015” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 

r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 

Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy  

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

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154). 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się „Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na 

lata 2013 - 2015”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrków Trybunalski. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/559/13  

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 27 lutego 2013 roku  

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013 – 2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski 

 

Gminny Program  

Wspierania Rodziny 

na lata 2013 – 2015 
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Wstęp 

 

 

 

 

Rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa i naturalne środowisko 

wychowawcze dziecka, która oddziałuje na jego osobowość, przekazując mu swój 

system wartości, tradycje, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe 

życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka oraz 

źródłem zaspokajania jego potrzeb w sferze psychicznej i materialno-bytowej. 

Rodzina funkcjonalna, konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje zadania, 

stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej 

wartości i bezpieczeństwa. Problemy występujące w rodzinie często są złożone  

i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Uzależnienia, przemoc w rodzinie, 

niezaradność i brak umiejętności wychowawczych, zdarzenia losowe wywołujące 

sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna to główne problemy dezorganizujące 

życie rodzin. 

 

Prawidłowe funkcjonowanie rodziny ma zasadnicze znaczenie dla trwałości  

i rozwoju każdego społeczeństwa. W rodzinie zachodzą podstawowe procesy 

warunkujące jego ciągłość, stabilizujące tożsamość dorosłych, oraz socjalizujące 

dzieci. Występujące obecnie zjawiska związane ze zmianami ekonomicznymi  

i społecznymi powodują poważny kryzys życia rodzinnego przejawiający się w niskiej 

dzietności, oraz niestabilności instytucji małżeństwa. Podstawą do rozwiązywania 

problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych 

relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków.  

 

Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter 

profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych  

z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny  

i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. 
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Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest 

formą pomocy tańszą i bardziej skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną  

w przypadku, gdy zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 

ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające  

w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak  

i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem 

dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U.z 2011r. , Nr 149, poz. 887), 

b) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm. ), 

c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

d) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 , poz. 473 z późn. 

zm.), 

e) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. 

Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. ). 

 

Ponadto Program Wspierania Rodziny jest rozwinięciem Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 

lata 2007 – 2013 wpisując się w cel główny nr 3 cytowanej Strategii, tj.: 

„Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

 

Podstawa prawna: 
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Łącznie z pomocy społecznej w roku 2011 skorzystało 3.009 rodzin (6.833 

osób w tych rodzinach). Stanowi to około 9 % ogółu mieszkańców Piotrkowa 

Trybunalskiego. Większość petentów stanowią osoby bezrobotne, osoby 

niepełnosprawne lub dotknięte długotrwałą chorobą oraz rodziny wykazujące 

nieporadność życiową i mające trudności wychowawcze z dziećmi.  

Powody przyznawania pomocy przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Wybrane powody przyznawania pomocy 

 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

2010 2011 2010 2011 

1. Ubóstwo 2.140 2.136 5.107 4.878 

2. Wielodzietność 208 228 1.138 1.238 

3. Bezrobocie 2.161 2.214 5.489 5.454 

4. Niepełnosprawność 1.236 1.247 2.549 2.465 

5. Długotrwała lub ciężka choroba 1.766 1.711 3.932 3.543 

6. Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

552 585 1.874 1.913 

7. Przemoc w rodzinie 9 6 17 10 

8. Alkoholizm 245 215 470 397 

9. Narkomania 8 7 10 7 

10. Zdarzenie losowe 19 22 52 49 

/na podstawie sprawozdań MOPR za 2010 r. i 2011 r./ 

 

Z powyższej tabeli wynika, iż w 2011r. wzrosła liczba osób korzystających  

z pomocy z powodu wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności  oraz 

Diagnoza 
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bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego.  

 

W niektórych rodzinach, w których występuje bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego następuje 

trwały rozkład współżycia wewnątrz rodziny, faktyczne zerwanie więzi 

rodzicielskiej i małżeńskiej. W rodzinie takiej brak jest z reguły stałych podstaw 

ekonomicznych. Prawie wszystkie elementy działalności wychowawczej rodziny 

odbiegają znacznie od poziomu tych, które reprezentuje rodzina normalna. Są to 

najczęściej rodziny o skumulowanych czynnikach patogennych. Konsekwencją dla 

dzieci jest dziedziczenie stanu położenia społecznego rodziny, powtarzanie drogi 

życiowej swych rodziców, a w skrajnych przypadkach umieszczenie w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych. W roku 2011 w w/w placówkach umieszczono 43 

dzieci. Głównymi powodami pozbawienia praw rodzicielskich były m.in.: 

- uzależnienia rodziców; 

- brak właściwego sprawowania opieki nad dziećmi; 

/na podstawie sprawozdania MOPR za 2011r./ 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2010-2011 przedstawia 

tabela nr 2. 

 

Tabela 2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną. 

 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

Liczba osób  
w rodzinie 

2010 2011 2010 2011 

Rodziny ogółem 2.905 3.009 6.947 6.833 

W tym:  

   Rodziny z dziećmi 

   Rodziny niepełne 

   Rodziny emerytów i rencistów 

 

1.184 

   515 

   532 

 

1.192 

  438 

  620 

 

4.587 

1.603 

1.009 

 

4.395 

1.439 

1.110 

/na podstawie sprawozdań MOPR za 2010 r. i 2011 r./ 

 

Z powyższych danych wynika, iż w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 

wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w Piotrkowie 
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Trybunalskim, natomiast zmalała liczba osób w tych rodzinach. Duży odsetek rodzin, 

bo aż 43% w 2010r, a 37% w 2011r. wśród rodzin z dziećmi stanowią rodziny 

niepełne. 

 

Zaburzona struktura rodziny niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka i jego 

więź z rodziną. Rodziny niewydolne wychowawczo odznaczają się często zaburzoną 

strukturą w postaci nieustabilizowanych formalnie i społecznie związków, rozkładem 

pożycia małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów, występuje w nich przemoc 

skierowana na partnera lub dzieci. Sytuacje te powodują, że rodzinami niewydolnymi 

wychowawczo musi zająć się sąd rodzinny. Najczęstszymi przyczynami objęcia 

rodzin nadzorem są:  

 

 niewydolność wychowawcza,  

 nadużywanie alkoholu,  

 niedojrzałość emocjonalna rodziców oraz zaburzenia osobowości,  

 brak odpowiedzialności rodziców za dzieci i przenoszenie jej na organizacje 

społeczne, szkołę oraz inne instytucje wspierające rodzinę,  

 trudności finansowe wynikające z braku pracy oraz wykształcenia,  

 przemoc fizyczna i psychiczna wobec członków rodziny związana  

z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.  

 

Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci 

łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od środków 

psychoaktywnych, przemoc domowa, przestępczość młodocianych, zaburzenia 

równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról 

rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych. Dysfunkcje te wyrażają się najczęściej 

niedojrzałością emocjonalną, problemami we współżyciu z ludźmi, trudnościami 

adaptacyjnymi, niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym oraz szkolnym. U dzieci  

i młodzieży często pojawiają się zachowania buntownicze, agresywne, konfliktowe, 

łamanie panujących obyczajów, norm, wartości i przepisów prawa. 
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Rodziny często otrzymują pomoc w postaci krótkookresowego doradztwa  

i konsultacji w celu pokonania występujących trudności. Jednak istnieje wiele rodzin, 

które potrzebują intensywnych interwencji, aby móc rozwiązać występujące w nich 

chroniczne problemy. W 2011r. bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego była powodem trudnej 

sytuacji życiowej 585 rodzin (1.913 osób w tych rodzinach) z terenu miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. /na podstawie sprawozdania MOPR za 2011r./.  

 

 

 

 

Adresatami Programu są piotrkowskie dzieci i rodziny przeżywające trudności 

w sferze opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny,  

w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 

 Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla 

zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej 

uwagi wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje 

rodziny, spowodowane w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do 

powstawania znacznych strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. 

Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych 

dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. 

 

Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT, to metoda, która służy do oceny zewnętrznych i wewnętrznych 

uwarunkowań rozwojowych. Pozwala ona na wyznaczenie priorytetów i dostarcza 

drogowskazów do działania. Mocne i Słabe strony wynikają przede wszystkim  

z uwarunkowań wewnętrznych, zaś możliwości (szanse) i zagrożenia determinowane 

są czynnikami zewnętrznymi. 

 

Adresaci programu 
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WSPARCIE RODZINY NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 działania podejmowane na rzecz 

rodzin dotkniętych przemocą  

w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych; 

 prowadzenie grupy wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie; 

 doskonalenie umiejętności 

zawodowych i pogłębianie 

wiedzy przez pracowników 

socjalnych; 

 dostęp do specjalistycznego 

wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego i prawnego dla 

rodzin zagrożonych kryzysem; 

 słabo rozwinięta idea 

samopomocniczości; 

 niewystarczający system 

informacyjny, koordynacji  

i współpracy między instytucjami oraz 

organizacjami pozarządowymi; 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 regulacje prawne bardziej 

przyjazne rodzinie; 

 możliwość pozyskiwania 

środków zewnętrznych; 

 współpraca podmiotów 

podejmujących różnorodne 

działania na rzecz dzieci  

i młodzieży; 

 systematyczne monitorowanie 

rodzin zagrożonych kryzysem 

przez pracowników socjalnych, 

pedagogów szkolnych oraz 

przedstawicieli innych zawodów 

współpracujących z rodziną; 

 coraz bardziej skomplikowane 

problemy rodzin; 

 zła sytuacja finansowa Miasta; 

 większa skala zjawisk 

niepożądanych; 
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Organizacja wsparcia rodziny 

 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 

Obowiązek, o którym mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy 

administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami społecznymi. 

 

Głównym zadaniem gminy jest profilaktyka - wspieranie rodziny. Wsparcie 

rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny  

i ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków 

rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich 

wychowaniem. 

W Piotrkowie Trybunalskim zadania w obszarze profilaktyki i pomocy dziecku  

w rodzinie ujęte są również m.in. w celu głównym nr 3 i nr 4 Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

Działania profilaktyczne w Strategii skierowane są przede wszystkim do rodzin 

wychowujących dzieci, a jednocześnie niewydolnych wychowawczo, dotkniętych 

przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem, przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rodzinie takiej zapewnia się 

wsparcie, które polega w szczególności na: 

· analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

· wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

· rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

· podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

· pomocy w integracji rodziny; 

· przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

· dążeniu do reintegracji rodziny. 
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Praca z rodziną w szczególności ukierunkowana jest na wspieranie więzi 

uczuciowych w rodzinie, pomoc w integrowaniu rodziny z otoczeniem, pomoc  

w odbudowywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, neutralizowanie czynników 

negatywnie działających na dziecko. Pomoc rodzinie powinna opierać się na 

sprawnie prowadzonej komunikacji i informacji na rzecz dziecka i rodziny. Istotnym 

we wzmocnieniu systemu opieki nad dzieckiem jest budowanie w środowisku 

lokalnym systemu informacyjnego polegającego przede wszystkim na zgłaszaniu 

każdej niepokojącej informacji na temat dziecka do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie. W pracy z rodziną ważna jest koordynacja działań wszystkich instytucji  

i służb zobligowanych do wspierania rodziny. 

 

Asystent rodziny  

 

Nowym zadaniem ustawowym dla gminy jest wprowadzenie asystenta 

rodzinnego do bezpośredniej pracy z rodziną. Asystent rodziny zajmuje się 

niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem 

pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności 

życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 

niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań 

zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas 

pracy asystenta rodzinnego służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. 

Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego, którego 

zadanie polega między innymi na systematycznym monitorowaniu środowisk 

zagrożonych wykluczeniem i udzielanie im odpowiedniego wsparcia. Asystent 

rodziny kierowany będzie do pracy m.in. z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka 

małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba jego zatrudnienia ustanie 

wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny zaczyna 

się już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Rola asystenta 

rodzinnego polega na aktywnym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, w której 

mają miejsce problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę. Asystent 
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rodziny w swojej pracy korzysta z pomocy osób reprezentujących instytucje i służby 

zainteresowane rozwiązaniem problemu danej rodziny. 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba 

pełniąca tę funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin - 

mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych Ponadto pomaga również 

w rozwiązaniu problemów psychologicznych klientów (emocjonalnych, rodzinnych, 

problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią 

terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich klientów w podejmowaniu 

aktywności społecznej, łagodzi ewentualne konflikty z sąsiadami, rodziną czy 

przedstawicielami placówek pomocy społecznej. Do jego zadań należy też 

motywowanie klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania 

nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, 

przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności  

i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy  

i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia.  

Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku 

czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem 

asystenta staje się nie tylko praca z rodziną w miejscu zamieszkania, ale również 

współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą 

oraz z sądem. Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach 

zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. 

 

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka 

 

Im bogatsza oferta pomocy w najbliższym środowisku rodziny, tym większa 

szansa wychwycenia odpowiednio wcześniej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu 

dziecka. Efektywnym sposobem wspierania rodziny w wychowywaniu dziecka, mimo 

problemów występujących w rodzinie, jest stworzenie dzieciom i młodzieży z tych 

rodzin możliwości pobytu w środowiskowych dziennych instytucjach 

wychowawczych, czyli w różnorodnych placówkach wsparcia dziennego. Placówki te 

powinny nie tylko organizować dzieciom czas wolny i pomoc w nauce, ale również 

wychowawcy w nich zatrudnieni powinni współpracować z rodzicami dziecka, 

szczególnie w zakresie podnoszenia świadomości i odpowiedzialności rodzicielskiej. 
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Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w stosunku do swoich 

dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, 

pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń zachowania itp. W związku z tym 

konieczny jest rozwój różnorodnych środowiskowych form dziennej opieki 

instytucjonalnej nad dziećmi w wieku szkolnym oraz instytucji wspierających rodziny 

w wychowaniu i kształceniu dzieci. Rolę tę mogą pełnić placówki wsparcia dziennego 

oraz rodziny wspierające. 

 

Rodziny wspierające 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako jedno  

z istotnych zadań w pracy z rodziną wyszczególnia wsparcie środowiska lokalnego. 

Ważną rolę w tym zadaniu pełnią sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, rodziny 

rówieśników dzieci. Możliwość skorzystania przez rodzinę w kryzysie z pomocy innej 

rodziny, tzw. rodziny wspierającej może mieć nieocenione znaczenie w pracy  

z rodziną. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie 

przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Zgodnie z ustawą pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone 

osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt 

(w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego - Prezydent Miasta) właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika 

ośrodka pomocy społecznej ( w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego – Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) wydanej na podstawie przeprowadzonego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
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Cel główny: 
 
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych  

z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci; 

 

Cel szczegółowy 1: 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. 

 

Zadanie Wskaźniki Realizatorzy Termin 

 Zapewnienie dzieciom  

i młodzieży z ubogich 

rodzin posiłków w szkole; 

 Współorganizowanie  

i współfinansowanie 

wypoczynku dzieciom  

i młodzieży z ubogich 

rodzin; 

 Zapewnienie pomocy 

finansowej i rzeczowej; 

 Pomoc w załatwianiu 

spraw związanych  

z uzyskaniem prawa do 

lokalu socjalnego lub 

komunalnego; 

 

- Liczba dzieci objętych pomocą 

w formie posiłków w szkole; 

 

- liczba dzieci objętych pomocą 

w formie wypoczynku letniego; 

-  

 

 

- liczba środowisk objętych 

pomocą finansową; 

- ilość zawartych kontraktów 

socjalnych dotyczących 

złożenia wniosku o lokal 

socjalny lub komunalny; 

 

 

MOPR 

 

 

MOPR 

MKRPA 

 

 

 

MOPR 

 

MOPR 

 

 

 

 

 

 

 

2013-

2015 

 

 

Cele programu 
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Cel szczegółowy 2:  

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych. 

Zadanie Wskaźniki Realizatorzy Termin 

 zapewnienie opieki 

asystenta rodzinom 

przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych; 

 Pomoc w podnoszeniu 

kwalifikacji przez 

asystentów rodzinnych; 

 Prowadzenie pracy 

socjalnej; 

 Prowadzenie konsultacji  

i poradnictwa 

specjalistycznego; 

 Pomoc prawna; 

 Organizowanie grup 

wsparcia lub grup 

samopomocowych; 

 Organizacja działań 

podnoszących 

kompetencje 

wychowawcze rodziców; 

 Motywowanie osób  

i rodzin do zmiany swojej 

sytuacji poprzez zawieranie 

kontraktów socjalnych; 

 Objęcie rodzin wsparciem 

wolontariuszy; 

- liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta rodziny; 

- liczba asystentów rodzin; 

 

 

 

- ilość szkoleń; 

- liczba uczestników; 

 

- liczba środowisk objętych 

pracą socjalną; 

- ilość udzielonych porad; 

 

 

- ilość porad prawnych; 

- liczba uczestników grup;  

- ilość zorganizowanych grup; 

 

- liczba rodziców objętych 

wsparciem; 

 

 

- ilość zawartych kontraktów 

socjalnych; 

 

 

- liczba rodzin objętych 

wsparciem; 

- liczba wolontariuszy 

pracujących z rodzinami; 

MOPR 

 

 

 

 

 

MOPR 

 

 

MOPR 

 

MOPR - OIK 

 

 

MOPR-OIK 

MOPR-OIK 

 

 

MOPR 

Świetlica 

Środowiskowa 

Socjoterapeutyczna 

„Bartek” 

 

MOPR 

 

MOPR 

2013-

2015 
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Cel szczegółowy 3:  

Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych 

 

Zadanie Wskaźniki Realizatorzy Termin 

 Prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego; 

 

 

 

 Umożliwienie 

funkcjonowania na 

terenie Miasta rodzin 

wspierających; 

 Organizowanie szkoleń 

dla rodzin 

wspierających; 

 

 Monitorowanie 

środowisk zagrożonych 

uzależnieniami, 

motywowanie do 

podjęcia terapii przez 

rodziców dzieci ze 

środowisk zagrożonych  

i monitorowanie terapii 

rodziców; 

 

 Zapewnienie pomocy 

osobom doznającym 

przemocy; 

 

- ilość prowadzonych 

placówek; 

- liczba dzieci objętych 

wsparciem placówek 

wsparcia dziennego; 

- liczba rodzin wspierających; 

 

 

 

- ilość zorganizowanych 

szkoleń; 

- liczba uczestników szkoleń; 

 

- liczba rodzin objętych 

monitorowaniem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba środowisk objętych 

procedurą Niebieskie Karty; 

 

UM 

 

 

 

 

UM 

 

 

 

UM 

 

 

 

MOPR 

MKRPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

2013-

2015 
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Finansowanie Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 odbywać się 

będzie w ramach środków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotacji oraz 

środków pozyskanych z innych źródeł. 

 

 

Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Monitorowanie i ewaluacja 

odbywać się będą poprzez przedkładanie w terminie do 30 kwietnia każdego roku 

Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawozdań z realizacji Programu, 

sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących 

w realizacji zadań. 

 

 

Do realizacji założonych celów w Programie będą prowadziły działania, 

których wybór zostanie poprzedzony szczegółową analizą sytuacji danej rodziny. 

Podstawowym narzędziem służącym do diagnozy jest wywiad środowiskowy, 

przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pełna i efektywna realizacja celów 

założonych w Programie będzie możliwe dzięki kompleksowemu spojrzeniu na 

rodzinę przeżywającą trudności oraz podjęciu systemowych rozwiązań przy 

współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi  

i rodzicami. Priorytetem działań jest uznanie podmiotowości dziecka oraz jego prawa 

do wychowania w rodzinie lub jak najszybszego powrotu do rodziny. 

 
 
Program został opracowany 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przez 
starszego specjalistę pracy socjalnej 
Panią Marzennę Rumińską – Filipek 
pod nadzorem  
Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim 
Pani Bożeny Tarczyńskiej 
I Pani Zofii Antoszczyk 

Finansowanie 

Monitorowanie 

Podsumowanie 


