
UCHWALA Nr XXIV/353/20 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 15 lipca 2020r.

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021”

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

o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U.2020 r. poz. 713), art. 176 pkt 1 oraz art. 179 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast^pczej (tj. Dz.U.2020 r. poz. 821).

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co nast^puje:

§1

W ,.Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 
2019 - 2021”, stanowi^cym zatqcznik do uchwaty Nr VI/77/19 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021” wprowadza si§ nast^puj^ce zmiany:

1) Dziat „Cele programu” otrzymuje brzmienie zgodne z zat^cznikiem do 
niniejszej uchwaty.

2) W dziale „Monitorowanie” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 jest 
Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.”

§2

Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkow Trybunalski.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zatqcznik do uchwaty Nr XXIV/353/20 Rady 
Miasta
z dnia 15 lipca 2020r

TrybunalskiegoPiotrkowa

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Cele programu
Cel gtowny:

Wspierania rodzin przezywajqcych trudnosci w wypetnianiu funkcji zwiqzanych 

z opiekq, wychowaniem i skutecznq ochronq dzieci;

Cel szczegotowy 1:

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.

Zadanie Wskazniki Prognoza na lataLata

2020 20212016 2017 2018 2019
• Swiadczenie

finansowej rzeczowej rodzinom 
znajdujqcym sip w trudnej 
sytuacji materialnej

- Liczba rodzin
objqtych
wsparciem

pomocy
17502791 2504 2145 2000 1800

Komentarz: Na przestrzeni lat 2016 - 2018 zaobserwowac mozna spadek przyznawanych swiadczeh 
spowodowany m.in. zmniejszeniem liczby mieszkahcow miasta oraz wprowadzeniem Programow 
Rzqdowych m.in. swiadczenia wychowawczego „500+"

Termin realizacii: na biezaco orzez calv okres trwania programu

• Udzielanie Swiadczeri - Liczba 
w ramach programu Rodzina udzielonych

swiadczeh
90000 90000 9000062925 83949 77887

500 Plus
Komentarz: Przewiduje siq wzrost wypiacanych swiadczeh w ramach Programu Rzqdowego w zwiqzku 
z rozwojem polityki prorodzinnej pahstwa

Termin realizacii: na biezaco orzez caiv okres trwania programu

- Liczba
udzielonych
Swiadczeh

• Udzielanie Swiadczeh w 
ramach programu „Dobry 
start” 0 0 7808 7800 78007800

Komentarz: W koiejnych latach przewiduje si? utrzymanie na tym samym poziomie wypiacanych swiadczeh 
w ramach Programu Rzqdowego „Dobry start”

Termin realizacii: na biezaco orzez calv okres trwania programu

• Rozwijanie systemu ulg 
skierowanych do rodzin, w tym 
wielodzietnych i promocja 
modelu rodziny wielodzietnej.

- Liczba 
wydanych Kart 
Duzej Rodziny
- Liczba rodzin,
ktbre otrzymaty 
Kart$ Duzej 
Rodziny_____

403 370 494 750 600600

82 79 96 120 100 100



Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Komentarz: Przewiduje si? wzrost rodzin objqtych wsparciem w ramach Karty Duzej Rodziny w zwiqzku z 
wejsciem wzycie od 1 stycznia 2019 roku zmian w ustawie, w ramach ktorych kart? mogq otrzymac rodzice, 
ktorzy kiedykolwiek wychowywali 3 dzieci.

Termin realizacii: na biezaco przez catv okres trwania orogramu

8• Zorganizowanie opieki nad 
dzieckiem do I at 3

- liczba ztobkbw 
(zlobki, kluby 
dzieci^ce, 
oddzialy 
zlobkowe 
w przedszkolach)

7 8 8 8 8

Komentarz: W roku 2017 rozszerzono ofertp o 1 placdwkp dla dzieci do lat 3 w zwiqzku z wejsciem w zycie 
programu „ za zyciem" .W kolejnych latach nie przewiduje sip zwipkszenia wsparcia w tym zakresie.

Termin realizacii: na biezaco przez cafv okres trwania orogramu

Cel szczegotowy 2:

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych.

Prognoza na lataZadanie Wskazniki Lata

20212019 20202016 2017 2018
65 65- liczba rodzin 

obj^tych wsparciem 
asystenta rodziny;

44 59 61 65• Zapewnienie opieki 
asystenta rodzinom 
przezywajqcym 
trudnosci
w wypefnianiu funkcji 
opiekuhczo- 
wychowa wczych, 
w tym wsparcie 
asystenta rodziny dla 
kobiet w ciqzy i rodzin 
tv ramach realizacji 
programu „Za zyciem"

-liczba asystentbw 
rodzin;

3 5 5 5 54

Komentarz: Z powyzszych danych wynika, ze w 2018 roku wzrosla liczba rodzin objptych wsparciem 
asystenta rodziny. W zwiqzku z realizacjq projektu „Podaruj Radosd" przewiduje sip zwipkszenie ilosci 
rodzin korzystajqcych z powyzszego wsparcia.

Termin realizacii: przez calv okres trwania programu (zoodnie z planem pracv z rodzina)

- liczba szkolert dla 
asystentbw rodziny 
i koordynatordw 
rodzinnej pieczy 
zast^pczej oraz 
pracownikow 
socjalnych

• Tworzenie mozliwoSci 
podnoszenia 
kwalifikacji
i umiejptnoSci sfuZb 
pomocy spolecznych

25 24 30 33 35 37

Komentarz: W roku 2018 nastqpil wzrost ilosci liczby szkoleh w stosunku do roku 2016 - tv zwiqzku 
z powyzszym w kolejnych latach przewiduje sip tendencjp wzrostowq ilosci szkoleh.

Termin realizacii: przez calv okres trwania programu (zoodnie z rocznvm harmonooramem szkoleh)
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

65 6565- liczba
wspieranych rodzin

48 58 64• Praca z rodzinq 
biologicznq dziecka 
umieszczonego 
czasowo w pieczy 
zastppczej

Komentarz: Z powyzszych danych wynika, zew 2018 roku nieznacznie wzrosfa liczba rodzin biologicznych, 
ktorych dzieci zostaly umieszczone w pieczy zastppczej. W dalszych latach przewiduje si? utrzymanie na 
podobnym poziomie liczby rodzin korzystajqcych z powyzszego wsparcia.

Termin realizacii: na biezaco przez cafv okres trwania programu;

210 210238 218 210- iloSd udzielonych 
porad;

215• Prowadzenie 
konsultacji 
i poradnictwa 
specjalistycznego;

Komentarz: W roku 2018 spadia liczba udzielonych porad specjalistycznych w Osrodku Interwencji 
Kryzysowej. Wynika to z faktu, iz w Piotrkowie Trybunalskim dzialajq inne punkty swiadczqce tego typu 
pomoc

Termin realizacii: na biezaco przez calv okres trwania programu:

63 6 6 6- liczba
prowadzonych
programbw

2• Realizacja programdw 
majqcych na celu 
podnoszenie 
kompetencji 
opiekuficzo- 
wychowawczych 
rodzicdw

Komentarz: Z powyzszych danych wynika, ze w 2018r. wzrosfa liczba realizowanych programdw wzrosfa. W 
latach 2019-20121 przewiduje si? utrzymanie na tym samym poziomie liczby realizowanych programdw.

Termin realizacii: raz w miesiacu przez cafv okres trwania programu

- ilo§6 udzielonych 
porad;

• Pomoc 267 264 212 210 210 200prawn a 
realizowana w Osrodku
Interwencji Kryzysowej

Komentarz: Hose udzielonych porad prawnych w latach 2016-2017 plasowata si? na podobnym poziomie. 
Spadek nastqpif w 2018 roku ze wzgl?du na funkejonowanie na terenie miasta punktdw bezpfatnych porad 
prawnych.

Termin realizacii: w kazdv czwartek i piatek przez calv okres trwania programu

• Organizowanie 
wsparcia lub 
samopomocowych;

- ilo£c
zorganizowanych

2 3 3 4 4 4grup
grup

grup wsparcia 
i samopomocowych

Komentarz: Hose zorganizowanych grup wsparcia plasuje si? na podobnym poziomie. W kolejnych latach
przewiduje si? zwi?kszenie w/w form wsparcia.

Termin realizacii: raz w miesiacu przez caiv okres trwania programu
• Wsparcie - ilo6c rodzin 

wspieraj^cych
rodzin

naturalnych rodzinami 
wspierajqcymi

0 1 1 1 1 1

Komentarz: W latach 2017-2018 funkejonowafa 1 rodzina wspierajqca. W kolejnych latach nie przewiduje
si? wzrostu liczby rodzin wspierajqcych, poniewaz brak jest zainteresowania tego rodzaju wsparciem.

Termin realizacii: zgodnie ze zaioszonvmi potrzebami przez cafv okres trwania programu
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35- iloSd posiedzen 27 38 27 35 35• Udziaf w Zespofach ds. 
okresowej oceny sytuacji 
dziecka umieszczonego w 
rodzinie zastgpczej

Komentarz: W zwiqzku ze wzrostem liczby rodzin objgtych wsparciem asystenta rodziny w kolejnych latach 
przewiduje sip wzrost ilosci posiedzen ds. okresowej sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastppczej

Termin realizacii: nie rzadziei niz co 6 miesiecv, a w przypadku dzieci do lat 3 nie rzadziei niz co 3 miesiace przez
caiv okres trwania prooramu

15 1515 15 15 15• Objpcie rodzin wsparciem 
wolontariuszy;

- liczba 
wolontariuszy 
pracuj^cych
z rodzinami;
- liczba os6b 
obj^tych wsparciem 
wolontariatu

1411 12 129 9

Komentarz: Hose wolontariuszy utrzymuje sip na stafym poziomie, osoby zaangazowane w swiadezenie 
pomocy na rzecz innych w dalszym ciqgu deklarujq chpc pomocy. Nie przewiduje sip wzrostu ilosci 
wolontariuszy, gdyz obecni pokrywajq zapotrzebowanie rodzin, a funkcjonujqce na terenie Miasta 
Stowarzyszenie HARC, oraz inne jednostki, w ktorych mozna swiadezye pomoc wolontarystyeznq 
zapewniajq miejsce swiadezenia pomocy dla osob zainteresowanych wolontariatem.

Termin realizacii: zgodnie ze zgfoszonvmi potrzebami przez caiv okres trwania prooramu

Cel szczegotowy 3:

Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych

Zadanie Wskazniki 2016 2017 2018 Prognoza na lata 2016-2018
• Prowadzenie placowek 

wsparcia dziennego
- ilo6d
prowadzonych
placdwek;

5 9 8 8 8 8

Komentarz: W 2017 roku wzrosla liczba placdwek wsparcia dziennego w zwiqzku z otworzeniem nowych 
oddziaiow. W kolejnych latach nie przewiduje sip tworzenia nowych placowek.

Termin realizacii: na biezaco przez caiv okres trwania proaramu

-HoSd osdb 
skierowanych 
do MKRPA

• Monitorowanie srodowisk 
zagro2onych 
uzaleZnieniami;

52 38 27 25 25 25

Komentarz: Wporownaniu z rokiem 2016 w 2018 roku spadla liczba osob skierowanych do MKRPA.

Termin realizacii: na bieZaco przez caiv okres trwania proaramu
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• Doskonalenie wspdfpracy 
pomipdzy instytucjami 
i podmiotami dzialajqcymi 
na rzecz dzieci i rodziny

- liczba instytucji 
i podmiotow 

ktdrymi

87 90 89 89 89 89

z
podj^to
wsp6tprac§ na 
rzecz dzieci 
i rodziny

Komentarz: W latach 2019 -20121 przewiduje sip utrzymanie na tym samym poziomie liczby instytucji 
i podmiotow, z ktorymi podjpto wspdipracp na rzecz dzieci i rodziny

Term in realizacii: na biezaco przez caiv okres trwania programu

• Zapewnienie pomocy 
osobom doznajqcym 
przemocy;

- liczba 
Srodowisk 
obj^tych 
procedure 
Niebieskie 
Karty;
- liczba 
Niebieskich 
Kart, ktore 
wptyn^ty do 
Przewodnicz^ce 
go Zespotu 
Interdyscyplinar 
nego

141 185 197 200 200 200

310 316 245 250 250250

Komentarz: W porownaniu z rokiem 2016 wzrasta liczba srodowisk objptych procedure Niebieskie Karty
oraz liczba sporzqdzonych Niebieskich Kart - wynika to m. in. ze zwipkszonej swiadomosci spolecznej 
w temacie przemocy w rodzinie. W kolejnych latach przewiduje sip utrzymanie na tym samym poziomie 
liczby Niebieskich Kart.

Termin realizacii: na biezaco przez caiv okres trwania programu
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