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✔ Wyniki kontroli przeprowadzonych w 66 gminach województwa łódzkiego 

w latach 2016 - 2019 w zakresie wspierania rodziny; kontrolą objęto 37 % gmin woj. łódzkiego

✔ Analiza sprawozdań rzeczowo- finansowych (CAS) wszystkich gmin (177) województwa 

 łódzkiego z zakresu wspierania rodziny w latach 2012 - 2018

✔ Analiza rządowego „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

w latach 2015-2018, realizowanego przez gminy województwa łódzkiego

Dane źródłowe prezentacji:



  

Wykaz gmin  objętych kontrolą w latach 2016 - 2019 z zakresu realizacji 
zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

systemie pieczy zastępczej

1. Gmina Jeżów
2. Miasto Łódź
3. Gmina Rzgów
4. Gmina Tuszyn
5. Miasto Brzeziny
6. Gmina Lutomiersk
7. Miasto Zgierz
8. Gmina Ksawerów
9. Miasto Ozorków
10. Gmina Aleksandrów 

Łódzki
11. Miasto Konstantynów 

Łódzki
12. Gmina Zadzim
13. Gmina Błaszki
14. Gmina Wielgomłyny
15. Gmina Poddębice
16. Gmina Warta
17. Gmina Kiernozia
18. Gmina Zduny
19. Gmina Gomunice
20. Gmina Dobryszyce
21. Gmina Krzyżanów
22. Gmina Bedlno
23. Gmina Oporów

24. Gmina Łanięta
25. Gmina Rząśnia
26. Gmina Poświętno
27. Gmina Sławno  
28. Gmina Miasto 

Koluszki
29. Gmina Brzeziny
30. Gmina Słupia
31. Gmina Bolimów
32. Gmina Rogów
33. Gmina Dmosin
34. Gmina Nowy 

Kawęczyn
35. Gmina Budziszewice
36. Gmina Będków
37. Gmina Gorzkowice
38. Gmina Głowno
39. Gmina Ozorków
40. Gmina Mokrsko
41. Gmina Osjaków
42. Gmina Buczek
43. Gmina Łowicz
44. Gmina Kocierzew 

Południowy
45. Gmina Nieborów

46. Gmina Chąśno
47. Gmina Świnice 

Wareckie
48. Gmina Grabów 
49. Gmina Dalików
50. Gmina Rokiciny
51. Gmina Ręczno
52. Gmina Ujazd
53. Gmina Wartkowice
54. Gmina Żelechlinek
55. Gmina Czerniewice
56. Gmina Lututów
57. Gmina Klonowa
58. Gmina i Miasto 

Drzewica
59. Miasto Kutno
60. Gmina Piątek
61. Miasto Tomaszów 

Mazowiecki
62. Gmina Rzeczyca
63. Gmina Zgierz
64. Gmina Łyszkowice
65. Miasto Głowno 
66. Miasto Łęczyca



  

Art. 8 ust. 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.



  

FORMY  WSPIERANIA  RODZINY

Praca z rodziną Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

Asystent rodziny Poradnictwo specjalistyczne Placówki wsparcia dziennego Rodziny wspierające

Art. 10 ust.1 Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła 
realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy. 

 



  

RODZINY WSPIERAJĄCE (art. 29 - 31)

1. Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności             

w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu        

 podstawowych ról społecznych.

2. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia 

dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej 

po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie      

przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

4. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera      

umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy. 



  

Liczba rodzin wspierających w latach  2012-2018
w woj. łódzkim

rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
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Źródło: CAS- Sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania przez Gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dzień 31.12. 2012 r.-31.12.2018 r.



  

Rodziny wspierające - wnioski:

 

✔ Znikomy poziom liczby rodzin wspierających na terenie województwa łódzkiego

✔ Stanowią najmniej powszechny rodzaj usługi kierowanej do rodzin przeżywających  

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

✔ Rozwijają się bardzo powoli

✔ Brak zainteresowania tą formą wsparcia rodziny przez gminę

✔ Brak kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

✔ Brak regulacji prawnej dot. wynagrodzenia rodziny wspierającej

✔ Brak propagowania idei rodzin wspierających przez Ośrodki Pomocy Społecznej



  

Formy i zadania placówek wsparcia dziennego 
FORMA OPIEKUŃCZA 

✔ Opieka i wychowanie, pomoc w nauce

✔ Organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań

FORMA SPECJALISTYCZNA

✔ Organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych,kompensacyjnych oraz 

logopedycznych 

✔ Realizacja indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych 

psychoprofilaktycznych w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii

FORMA PRACY PODWÓRKOWEJ

✔ Działania animacyjne i socjoterapeutyczne 



  

Liczba placówek wsparcia dziennego 
w latach 2013 - 2018 w woj. łódzkim
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Źródło: CAS- Sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania przez Gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dzień 31.12. 2013 r.-31.12.2018 r.



  

Formy placówek wsparcia dziennego według stanu na 
dzień 31.12. 2018 r. w woj łódzkim

.

Źródło: CAS- Sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania przez Gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dzień 31.12.2018 r

65,96%

31,91%
2,13%
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Forma pracy podwórkowej



  

Liczba placówek wsparcia dziennego według stanu na 
dzień 31.12. 2018 r. w woj. łódzkim

.

Źródło: CAS- Sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania przez Gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dzień 31.12.2018 r
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Placówki wsparcia dziennego - wnioski:
✔ Brak rozwoju placówek wsparcia dziennego na terenie województwa łódzkiego

(niedostrzegalna tendencja wzrostowa)

✔ Brak potrzeb tworzenia placówek wsparcia dziennego w ocenie gmin

✔ Zastępowanie działalności placówek wsparcia dziennego świetlicami szkolnymi

gminnym ośrodkiem kultury, bibliotek

✔ Nieuregulowany status organizacyjno-prawny świetlic środowiskowych

✔ Przeważająca działalność placówek wsparcia dziennego w dużych miastach

✔ Większa liczba placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

✔ Spadek liczby placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej

✔ Znikoma  liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie  pracy podwórkowej

✔ Wymóg posiadania zezwolenia Wójta na prowadzenie placówki wsparcia dziennego  



  

 

Liczba asystentów rodziny zatrudnionych  
w latach 2012-2018 woj. łódzkim

rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
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Źródło: CAS- Sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania przez Gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dzień 31.12. 2012 r.-31.12.2018 r.



  

Liczba gmin biorących udział w „Programie asystent 
     rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”      

w latach 2015 - 2018 
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Źródło:Sprawozdania województwa łódzkiego z Programu asystent rodzinny i koordynatpr rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2015-2018



  

Forma zatrudnienia  asystentów rodziny w ramach 
„Programu asystent rodziny i  koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej”  
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Źródło:Sprawozdania województwa łódzkiego z Programu asystent rodzinny i koordynatpr rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2015-2018



  

 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny w latach 2012 – 2018 w woj. łódzkim

rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
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Źródło: CAS- Sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania przez Gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dzień 31.12. 2012 r.-31.12.2018 r.



  

 

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy  
z  asystentem rodziny w latach 2012-2018 

w woj. łódzkim

rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
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Źródło: CAS- Sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania przez Gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na dzień 31.12. 2012 r.-31.12.2018 r.



  

Asystent rodziny – wnioski

✔ Rozwój instytucji asystenta rodziny

✔ Stale rosnąca liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny

✔ Wzrost przeciętnej liczby rodzin będących pod opieką jednego asystenta rodziny

✔ Duże tempo wzrostu liczby rodzin zobowiązanych do pracy z asystentem przez sąd

✔ Budżet państwa znaczącym źródłem finansowania zatrudnienia asystentów rodziny

dla ok. 80 % gmin

✔ Umowa o pracę z asystentem rodziny przeważającą formą stosunku pracy

✔ Duża fluktuacja asystentów rodziny

✔ Spadek liczby gmin biorących udział w „Programie asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w latach 2017– 2018

✔ Brak kandydatów chętnych do pracy na stanowisku asystenta rodziny

✔ Niechęć gmin do obowiązku rozliczenia się z otrzymanej dotacji celowej



  

Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej

✔ Częściowa realizacja lub brak realizacji tego zadania w gminach 

✔ Kto świadczy poradnictwo: 

kierownik OPS, pracownik socjalny, asystent rodziny, radca prawny Urzędu 

Gminy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Szkoła, Punkt nieodpłatnej 

pomocy prawnej, PCPR,organizacja pozarządowa



  

Ocena skuteczności form wspierania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej

✔ System wspierania rodziny na terenie województwa łódzkiego znajduje się nadal w fazie budowy pomimo, 
że ustawa weszła w życie z dniem 1.01.2012 r.

✔ Gminy nie diagnozują i nie analizują  potrzeb w zakresie wspierania rodzin zagrożonych kryzysem 
lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

✔ 3 – letnie gminne  programy wspierania rodziny  posiadają  bardzo formalny i schematyczny charakter
✔ Uregulowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nadal “zastępuje” ustawa 

o pomocy społecznej,
✔ Brak współpracy gminy z powiatem (placówką o-w/rodziną zastępczą) w zakresie opracowania, realizacji, 

modyfikacji planów pracy z dzieckiem i rodziną, oceny sytuacji dziecka dokonywanej przez Organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej lub Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka  

✔ Zgodnie z art. 28a ustawy, wójt lub osoba przez niego upoważniona nie sprawuje kontroli nad 
podmiotami organizującymi pracę z rodziną (OPS)

✔ Znaczącym elementem systemu wspierania rodziny jest asystent rodziny, pozostałe formy pracy 
i pomocy rodzinie nie rozwijają się tak dynamicznie

✔ Praca z rodziną biologiczną nie zawsze prowadzona jest w przypadku czasowego umieszczenia dziecka 
poza rodziną

✔ Brak motywacji rodziców biologicznych do zmiany na lepsze, niechęć do współpracy z asystentem rodziny
✔ Uboga oferta pomocy środowiskowej dla rodziny zagrożonej lub będącej w kryzysie
✔ Nadal niezadowalająca jest  współpraca z sądem opiekuńczym
✔ Konieczność dalszego wzmocnienia narzędzi wspierania rodziny przez gminę
✔ Efekty deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej zależą również od działań profilaktycznych gmin
✔ Problemy  gmin o charakterze organizacyjnym, kadrowym, finansowym, infrastrukturalnym ograniczające 

wspomaganie i reintegrację rodzin naturalnych oraz deinstytucjonalizację pieczy zastępczej



  

Dziękujemy za uwagę

Opracowały:
Małgorzata Pytko -  starszy specjalista  
Milena Herman- starszy specjalista
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