
ZARZ1\DZENIE Nr ~~NIII18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 29 5-tjCJl.-Y)f(}", 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu 
"Programu Wspierania Rodziny w Lodzi na lata 2018-2020". 

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), § 7 ust. 1 
pkt 2 oraz § 9 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do obwieszczenia 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr LXIVI1357113 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nastC(puje: 

§ 1. 1. Zarzqdzam przeprowadzenie z mieszkancami Miasta Lodzi konsultacji 
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 
21lutego 2018 r. do godziny 16:00. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt "Programu Wspierania Rodziny 
w Lodzi na lata 2018-2020", zwany dalej projektem Programu. 

3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii do projektu Programu. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stanowi zalqcznik 
Nr 1 do zarzqdzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta 
Lodzi pod adresem internetowym http://www.bip.uml.lodz.pl. na stronie intemetowej Urzydu 
Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://www.uml.lodz.pl. na stronie intemetowej 
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi pod adresem intemetowym 
http: //www.mops.lodz.pl. na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi i Miejskiego Osrodka 
Pomocy Spolecznej w Lodzi nie p6zniej niz w dniu 29 stycznia 2018 r. 

§ 3. Konsultacje przeprowadzone bydq w formie: 
1) otwartego tematycznego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi w dniu 15 lute go 2018 r. 

od godz. 16.30 do 18.30 w Klubie Integracji Spolecznej w Lodzi przy ul. Ksiyzy Mlyn 2, 
umozliwiajqcego wyrazenie propozycji i opinii ustnie do protokolu; 

2) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym drogq elektronicznq, z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego, stanowiqcego zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia. 

§ 4. Projekt Programu, stanowiqcy zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia, bydzie dostypny od 
dnia 29 stycznia 2018 r. w sekretariacie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi 
przy ul. Kilinskiego 102/1 02a, w godzinach pracy Osrodka, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://www.bip.uml.lodz.pl. na stronie intemetowej Urzydu 
Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://www.uml.lodz.pl. na stronie intemetowej 
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi pod adresem intemetowym 
http://www.mops.lodz.pl. na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi i Miejskiego Osrodka 
Pomocy Spolecznej w Lodzi. 

§ 5. W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne 
pod adresem intemetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl. 



§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 kt6rych mowa w § 1, powolujy Miejski 
Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie: 

1) Przewodnicz£!cy - Elzbieta laszczak 

2-4) Czlonkowie 

Zastypca Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Lodzi ds. pomocy srodowiskowej; 

- pracownik Biura ds. Partycypacji w Departamencie Partycypacji 
Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

- dw6ch pracownik6w Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 
wLodzi; 

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnicz£!cego 
lub czlonka Zespolu, zastypuj£! ich wskazane przez nich osoby. 

§ 7. Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do zagadnien zwi£!zanych 
z projektem Programu oraz mozliwych do realizacji z uwagi na posiadane srodki finansowe. 

§ 8. Tryb pracy Zespolu, 0 kt6rym mowa w § 6 ust. 1 okresla regulamin, stanowi£!cy 
zal£!cznik nr 4 do zarz£!dzenia. 

§ 9. Wz6r raportu z konsultacji przeprowadzonych z mieszkancami miasta Lodzi, 
stanowi zal£!cznik Nr 5 do niniejszego zarz£!dzenia. 

§ 10. Obslugy organizacyjno - techniczn£! Zespolu zapewnia Miejski Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Lodzi. 

§ 11. Wykonanie zarz£!dzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi. 

§ 12. Nadz6r nad wykonaniem zarz£!dzenia powIerzam Dyrektorowi Departamentu 
Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 13 . Zarz£!dzenie podaje siy do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym 
http://www.bip.uml.lodz.pl.na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
internetowym http://www.uml.lodz.pl. na stronie internetowej Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi pod adresem internetowym http://www.mops.lodz.pl. na tablica ogloszen 
Urzydu Miasta Lodzi i Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi 

§ 14. Zarz£!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Zah~cznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr '{668NIII18 
Prezyde~ta Miasta ;Lodzi 
z dnia 2lj 5-t~Cl.f)~ 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektu "Programu Wspierania 

Rodziny w Lodzi na lata 2018-2020". 

Przedmiotem konsultacji jest projekt "Programu Wspierania Rodziny w Lodzi 
na lata 2018-2020". 

Konsultacje majq na celu zebranie od mieszkailc6w Miasta Lodzi propOZYCJl opmn 
w zakresie przedmiotu konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzone bydq w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 21 lute go 
2018 r. do godziny 16:00 w formie: 
1) otwartego tematycznego spotkania z mieszkancami Miasta Lodzi w dniu 15 lutego 

2018 r. od godz. 16.30 do godz. 18.30 w Klubie Integracji Spolecznej w Lodzi przy 
ul. Ksiyzy Mlyn 2, umozliwiajqcego wyraZenie propozycji i opinii ustnie do protokolu; 

2) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym drogq elektronicznq, z mozliwosciq 
wykorzystania formularza konsultacyjnego, kt6ry mozna przekazac: 
a) drogq elektronicznq na adres: konsultacje@mops.lodz.pl, 
b) drogq korespondencyjnq na adres: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi, 

ul. Kilinskiego 102/102a, 90-012 L6dz, 
c) bezposrednio do sekretariatu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, 

ul. Kilinskiego 10211 02a, w godzinach pracy Osrodka. 

Projekt "Programu Wspierania Rodziny w Lodzi na lata 2018 - 2020" oraz formularz 
konsultacyjny bydq dostypne: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym 
http://www.bip.uml.lodz.pl. na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
internetowym http: //www.uml.lodz.pl. na stronie internetowej Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi pod adresem internetowym http://www.mops.lodz.pl. 
- w sekretariacie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Kilinskiego 
102/102a, 
- na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi i Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Lodzi. 

W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod 
adresem internetowym http: //www.forum.samorzad.lodz.pl 

Nie bydq rozpatrywane propozycje i opinie: 

z datq wplywu przed dniem 13 lutego 2018 r. oraz skladane po dniu 21 lutego 2018 r. po 
godzinie 16:00, 
niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, 
przesylane w ilmej formie niz na formularzu konsultacji (za wyjqtkiem propozycji i opinii 
zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania z mieszkancami Miasta Lodzi). 



Uwaga: 

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnien zwi'j.zanych z projektem 
"Programu Wspierania Rodziny w Lodzi na lata 2018 - 2020" oraz mozliwych do realizacji 
z uwagi na posiadane srodki finansowe. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr 76Gg NUIl8 
Prezydenta Miasta LO,dzi 
z dnia 2g S1)vlJ)10J... 2018 r. 

Formularz konsultacji spolecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny w Lodzi 

na lata 2018 - 2020" 

1) Proszy 0 wyrliZenie swoJeJ opmll na temat projektu "Programu Wspierania Rodziny 

w Lodzi na lata 2018 - 2020". 

Proszy zaznaczyc znakiem "X" sw6j wyb6r we wlasciwym polu. 

a) zdecydowanie pozytywna 

b) pozytywna 

c) negatywna 

d) zdecydowanie 

e) trudno powiedziec 

Uzasadnienie opinii: 

2) Czy Pani/Pan chcialaby/chcialby zmodyfikowac projekt "Programu Wspierania Rodziny 

w Lodzi na lata 2018 - 2020" poprzez zmiany, usuniycie lub dodanie propozycji dzialan.? 

a) tak b) nie c) trudno powiedziec 

Proszy podkreslic wybran,! odpowiedz, a w przypadku wybrania odpowiedzi a - uzupelnic 

ponizsz,! tabely. 



Propozycje modyfikacji (prosz-r wskazac 

Lp. 
punkty projektu Programu, ktorych zmiana 

Uzasadnienie 
dotyczy 

i opisac tresc propozycji) 

1. 

2. 

3. 

3) lIme propozycje i opinie do projektu "Programu Wspierania Rodziny w L odzi na lata 2018 

- 2020". 

Czytelny podpis (imiy i nazwisko) osoby wypelniajq.cej formularz 



Uwaga: propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie 

imieniem i nazwiskiem nie byd~ rozpatrywane. 

Dzi~kujemy za udzial w konsultacjach spolecznych. 



• 

• 

KRIUJE 

Projekt 

Za!'!czn i k N r 3 
do zarz,!dzenia Nrf~VlIl18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Qg S-fjVLVl~ 2018 r . 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W tODZI 

NA LATA 2018 - 2020 

t6di 2017 r . 



Praca wyroiniona w konkursie plastycznym dotyczqcym 
rodziny, przeprowadzonym przez TPD Oddziat Dzielnicowy 

l6dz-Polesie 

2 



Spis tresci 

Spis tresci ...... ....... .... ........... ... ..... .......... .. .... ....... ...... ... .. ..... ........ ... ........ ....... ........ .. ............ ... ....... ....... ... .... .... .... ....... .. .... ... .... .. .. 3 
Wst~p ... ..... .... ..... ......... ........................................ ............. .... ................ ............ .... ... ............ ........ ...... ...... ... .. ............ ...... .... ........ 4 
1. Charakterystyka wybranych cech spoleczno-demograficznych rodzin ................ ...... ..... ... .. ................................................. . 6 
2. Diagnoza problem6w i potrzeb rodzin .. .. .......... .. ....................... ........ ...... ... ............. " ............. ... .. .... .. ................... .. .......... ..... 8 

2.1. Charakterystyka badanych rodzin .......................... .. ............. .. ............ .... ..... .................................................................. 9 

2.2. Problemy rodzin ..... ... .......... .......................................................... ... ............. .. ....................... .. ........................... ... ...... 12 

2.2.1. Problemy rodzin ....................................................................... ............... ... ........ ... ... ... ... ..................... ... .............. 19 

2.2.1.1. Pauperyzacja ....... .... ......... .... .... ... ... .... ..... ... .. .. .. ....... ..... .. ... ............ .. ..... .. ....... ...... .... .... .. .... .. ..... ... .... ........ .... . 19 

2.2.1.2. Bezrobocie ........... ....... ...... ..... ........................................... .. ........... ........ .... ... .. .. ... ... ... ... ... ........... .............. ... 22 

2.2.1.3. Uzaleinienia ................ .. .... .... ....... .. ............ .. ..... ...... .... .. .... .... .. .. .................................. .. .......... ..................... 24 

2.2.1.4. Przemoc .... .... .... ........... .... ... ... ................... .... .. .... .. ... .. .. .. .. .. ........ ... .... ......... ................ ......... ..... ........ .. .. ... ..... 28 

2.3. Potrzeby rodzin w zakresie wsparcia .. .. ............ .. ....... .......... ...... ............ .. ....... ... ................... ... ... .................. ............. .. 30 

2.3.1.Wsparcie otrzymywane .... .................. .. .. ... .. .................... ........ .. ... .......... ...... .... ...... .. ...... .... ....... .. .. ... .......... .......... 31 

2.3.2.Wsparcie oczekiwane ...... ..................... .. ... .... ....................... ... ... ............... .. ...... .. ....... .. .. .......... ..... ... .......... ... ....... 32 

2.3.3.Deficyty i potrzeby wsparcia ............................................................................ ...... ... .. .. ..................... .... ............... 37 

3. Program Wspierania Rodziny w lodzi ... ........... ........... ..... ..... .. ...... ..... ........ ... ............................. .. .... ..... ..... ....... .. .... ............. 39 

3.1. Struktura programu .................... .. .................................... ... .. ............ ... ............... ... ... ........ ............. ... .... .. ....... ............. 40 

3.1.1.Cel Programu ........ ..... ............ ........ .............................. ... .......... ..... ... .. .. ... ... .. .... .......... .. ... ..... .. ............. .. ....... ...... .. 40 

3.1.2.Podstawa prawna Programu .... ... ... ............... .. .... ..... ... ... .. .. ..... .. ... ...... .. .................. .. .... .......... .............. ................ 40 

3.1 .3.Finansowanie Programu ............... .................. ............................ ... ...... ............... .......... .. ....... ....... ....... .. ............... 41 

3.1.4.Przewidywane skutki Programu ...... ....... ... ........ ............ .. ............ ... ........ .............. ........... .. ...... ... .... .. .... ................. 41 

3.1.S.Koordynacja i Monitoring Programu ............. .. ............................ .......... .. ...... ... .......... ........................................... 42 

3.2. Analiza SWOT ..................... .. ........ ..... ...... ...................... ......... .. ............... .. ... .... ... .. .... ....... ......................................... ... 42 

3.2.1. Identyfikacja czynnik6w .. ..................... ...... ......... ... ..... .... .. .. ... ... ... ..... .. .. ....... ..... ............ ...... ..... .. .. ........ ... ........ ..... 44 

3.2.2. Strategia Programu .. ... .. .... ... ..... ......... ... .. .................... .. .. .... .......... ... ... .... .... ......... .. ........ ...... .. .. ..... ....................... 45 

3.3. Model Programu Wspierania Rodziny ...... ........................ ...... ................................. .............. ..... .... .............. ... ........ .. ... 45 

3.3.1. Wsparcie rodzin w zakresie rozwoju sytemu opieki nad rodzin'l i dzieckiem ...................................................... 47 

3.3.2. Wsparcie rodzin w zakresie Wzmocnienie roli i funkcji rodziny ............... .. ............................... .... ......... .... ......... 47 

3.3.3 . Podnoszenie jakosci i efektywnosci uslug swiadczonych na rzecz wspierania rodziny ........ .. .... .......................... 48 

Harmonogram zadan i wydatk6w ... ..... ....... .......... ...... ............................... ..... .... ............ .. ......... .............. ....... ...... .. ........ ..... ... . 50 

3 



Wst~p 

"Program Wspierania Rodziny w todzi" opracowany na lata 2018 - 2020 jest kontynuacjq 

realizowanego w cyklach 3-letnich gminnego programu wspierania rodziny, przygotowywanego 

w oparciu 0 art. 176 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast~pczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Przestankq uzasadniajqcq formutowanie programu 

jest konsolidowanie dziatan podejmowanych przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego przy 

wspotudziale innych podmiotow, dla ktorych wiodqcym celem jest podejmowanie inicjatyw 

wzmacniajqcych zasoby rodzin. 

Dziatania podejmowane w zakresie wspierania rodziny obejmujq nast~pujqce cele : 

1. Rozwoj sytemu opieki nad rodzinq i dzieckiem 

W zakresie wymienionego celu znajdujq si~ dziatania instytucji i organizacji wspierajqce rodziny 

w wypetnianiu funkcji opiekunczej. 

2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny 

Wyznaczony cel obejmuje dziatania instytucji ukierunkowane na wspieranie rodzin 

w prawidtowej realizacji funkcji w rodzinie. 

3. Podnoszenie jakosci i efektywnosci ustug swiadczonych na rzecz wspierania rodziny 

Wyznaczony cel obejmuje dziatania skierowane na podnoszenie kwalifikacji pracownikow, jak 

rowniei nawiqzywanie wspotpracy przez instytucje, ktorych celem jest poprawa jakosci swiadczonych 

ustug. 

Zespot opracowujqcy " Program Wspierania Rodziny w todzi" na lata 2018 - 2020 zostat 

powotany przez Prezydenta Miasta todzi zarzqdzeniem w sprawie powotania Zespotu ds. "Programu 

Wspierania Rodziny w todzi na lata 2018-2020" Nr 7138/V1I/17 z dnia 25 paidziernika 2017 r. 

Do realizacji zadan majqcych na celu wspieranie todzkich rodzin zostali powotani 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urz~du Miasta todzi i organizacji pozarzqdowych, 

tj . Przewodniczqcy - p.o. Dyrektora MOPS w todzi, Zast~pca Przewodniczqcego - zast~pca Dyrektora 

MOPS w todzi, a takie Rzecznik Osob Niepetnosprawnych, Przewodniczqca Zespotu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie, Kierownik Wydziatu Wspierania 

Rodzinnej Pieczy zast~pczej w MOPS w todzi, Dyrektor lub przedstawiciel Wydziatu Edukacji 

w Departamencie Spraw Spotecznych UMt, Dyrektor lub przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw 

Spotecznych w Departamencie Prezydenta UMt, Dyrektor lub przedstawiciel Biura Promocj i 

zatrudnienia i Obstugi Dziatalnosci Gospodarczej w Departamencie Spraw Spotecznych UMt, 

przedstawiciel Straiy Miejskiej w todzi. 
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Do udziatu w pracach Zespotu zostali zaproszeni takie przedstawiciele Zespotu Opiekunczo -

Wychowawczego "Ochronka Batucka" Zgromadzenia C6rek Maryi Wspomoiycielki Si6str Salezjanek 

w todzi, przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego w todzi, przedstawiciel 

Fundacji Wsparcia Psychospotecznego w todzi, przedstawiciel Stowarzyszenia Matych Dzieci w todzi, 

przedstawiciel Caritas Archidiecezji t6dzkiej. W pracach Zespotu uczestniczq takie inni 

przedstawiciele instytucji niepowotani Zarzqdzeniem w sytuacji wystqpienia koniecznosci 

przeprowadzenia dodatkowych konsultacji. 

Koordynatorem "Programu" jest Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w todzi, w partnerstwie 

z kom6rkami organizacyjnymi Miasta todzi oraz organizacjami pozarzqdowymi. 

"Program Wspierania Rodziny w todzi" finansowany jest w oparciu 0 zasoby wtasne wynikajqce 

z realizacji zadan przez jednostki organizacyjne Miasta todzi, w ramach realizowanych program6w 

i zadan, tj. Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Miejski Program 

Przeciwdziatania Narkomanii, Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, takie dotacje celowe z budietu panstwa przeznaczone na wspieranie 

wykonywanych zadan przez jednostki samorzqdu terytorialnego, dotacje celowe, fundusze Unii 

Europejskiej oraz wktad wtasny organizacji pozarzqdowych. 
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1. Charakt eryst yka wybranyc h ce ch s pofeczno-d emograf icznyc h rodzin 

W aspekcie demograficznym miasto t6di charakteryzuje stopniowe zmniejszanie liczby 

mieszkanc6w i jednoczesnie znaczny udziaf ludnosci w wieku poprodukcyjnym. Dane demograficzne1 

o liczbie mieszkanc6w miasta todzi w 2016 r. wskazujq, ii nieco cz~sciej, nii co 4 mieszkaniec todzi 

to osoba w wieku poprodukcyjnym (26,62%), podczas gdy, blisko co 7 mieszkaniec jest osobq 

w wieku przedprodukcyjnym (14,47%) (Infografika nr 1). 

Infografika nr 1. 

Struktura demograficzna populacji miasta todzi 

Struktura demograficzna populacji miasta todzi 

2015 
Ludnosc 

2016 
Ludnosc 

Wwleku przedprodukcyjnym (14,2S%) 

W wieku prod c}inym (59.S9%) 

W wieKU poprc.cut.cyjnym (25,82%) 

W wieku ~rzedprodukcyjnym (14,47%) 

'IV wlsku produkcyjnym (58,92%) 

Wwieku popro<i cyjnym (25.62%) 

ogotem: 700 982 Og6lem: 696 503 

419804 
100175 100775 410352 

181003 185376 

Przyrost naturalny na 1000 ludnosci 

-6,28 ·5,04 
° ._----------.-------1°8 .-.. --20 ..••• 

·300 .. .. 
-400 .... · 
-500 .... -
-600 .. · .. 
-700 

2015 2016 

Zr6dlo: dane GUS 

W 2016 ROKU PRAWIE CO 4 
tODZIANIN BYt W WIEKU 

POPRODUKCY JNYM 

rTT TTT 11 
W 2016 ROKU PRAWIE CO 7 lODZIANIN BYl 

W WIEKU PRZEDPRODUKCY JNYM 

T1TTTT T1 

W 2016 r. dzieci do pierwszego roku 
iycia iyto w tOOZI 0 350 wi~cej nii w 

2015 r. 

liczba dzieci do 1 roku iycia: 
'. . , ... ;. . 

2016-5981 'X X X -2015 - 5631 'X 'X X 

Por6wnujqc odsetek ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku w populacji fodzian, 

w 2016 r. obecnosc os6b w wieku produkcyjnym jest najliczniejsza i ksztaftuje si~ na poziomie blisko 

60 punkt6w procentowych (58,92%) (w 2015 r. 59,8%). Por6wnujqc udziaf os6b w wieku 

przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, to w 2016 r. wyrainie dominuje i wykazuje tendencj~ 

1 Dane demograficzne 0 stanie ludnosci miasta lodzi uzyskano z bazy danych GUS w lodzi za lata 2015 i 2016. Dane 

wykorzystano do przeprowadzenia obliczen wtasnych . 
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wzrostowq odsetek os6b starych - prawie 27% (26,62 %) przy zdecydowanie niiszym odsetku os6b 

do 18 roku iycia - prawie 14,5 punkt6w procentowych (14,47%) . Zauwaia si~ powolny wzrost liczby 

urodzen, 0 czym sugerujq dane na temat dzieci do pierwszego roku iycia, kt6rych w 2016 r. by to 5981 

os6b - i jest to grupa bardziej liczna 0 350 os6b nii w 2015 r. Obserwuje si~ takie nieznaczne 

zmniejszanie si~ zapasci demograficznej populacji todzian - gdyi wsp6kzynnik przyrostu naturalnego, 

kt6ry w 2015 r. wynosit (-6,28), w 2016 r. ksztaftowat si~ na poziomie (-5,04). Wciqi znaczny jest 

wskaznik obciqienia demograficznego, kt6ry systematycznie wzrasta i w 2016 r. przyjqt wartosc 184 

(w 2015 r. wyni6st 180,7), podczas gdy dla wojew6dztwa t6dzkiego ksztaftuje si~ na poziomie 133,8 

(w 2015 r. przyjqt wartosc 130,1)2. Obserwowane zmiany demograficzne - szczeg61nie starzenie si~ 

spoteczenstwa, nie Sq optymistyczne, jednak zauwaia si~ tendencje, kt6re jesli b~dq utrzymane, 

w dalszej perspektywie czasu wptynq na wzrost udziatu mtodszych ekonomicznie grup wieku . 

W wielkomiejskim obszarze todzi mieszka 100676 rodzin, w strukturze kt6rych znajduje si~ 

118 206 wst~pnych do 24 roku iycia, w tym w 83 387 rodzinach obecnych jest 98 123 dzieci do 18 

roku iycia (Infografika nr 2)3. W t6dzkich rodzinach (z dziecmi do 18 roku iycia - 83 387) najcz~sciej 

wychowywano tylko jedno dziecko - takich rodzin ujawniono 69 890. Prawie, co si6dma rodzina 

miata dwoje dzieci a co 88 miata troje dzieci na utrzymaniu. Jedynie, co 631 rodzina w todzi miata 

czworo dzieci lub wi~cej na utrzymaniu. Dane te dowodzq, ie najcz~sciej rodziny w todzi 

Sq matodzietne, a te z kilkorgiem dzieci wyst~pujq raczej rzadko. 

Infografika nr 2. 

Struktura rodzin z dziecmi 

Rodziny I dziecmi do 24 r.i. 
Rodziny z dziecmi do 18 r.i. 
Dzieci do 24 roku zycia w rodzinach 
Dzieci do 18 roku iycia w rodzinach 

liczba roozin i liczba dzieci 
w rodzinie do 18 roku iycia 

1:.9 39U-
12422 - 2 

943 - 3 
lIl7 . 

19 · 5 
5 - 6 
1 - 1 

Obserwuje si~ takie wzrost liczby zawieranych matienstw. todzianie cz~sciej wstf;pujq 

w zWiqzki matienskie nii decydujq si~ na rozw6d. Wskaznik matienstw zawartych na 1000 ludnosci 

w 2015 r. w todzi przyjqt wartosc 4,2 natomiast w 2016 r. podni6st si~ do 4,5. Chociai liczba 

2 Dane GUS za 2015 i 2016 r. 
3 Dane pochodz'l z rejestru mieszkancow miasta todzi udost~pnionych przez Departament Obstugi Administracji Wydziat 
Spraw Obywatelskich Oddziat Koordynacji i Udost~pniania Danych Osobowych Urz~du Miasta todzi. Dane generowano 
w oparciu 0 parametry, takie jak: wspolny adres zameldowania, imiona rodzicow oraz wiek osob zameldowanych . Stan 
na miesiqc 06/2017r. 
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rozwod6w takie wykazuje tendenej~ wzrostOW'l, gdyi w 2015 r. wskainik rozwod6w na 1000 

ludnosei w lodzi ksztattowat si~ na poziomie 1,6 natomiast w 2016 r. wyni6st 1,9 - to liezba 

zawieranyeh matienstw przewyisza liezb~ rozwod6w4
• Jesli mationkowie deeyduj'l si~ na rozwi'lzanie 

matienstwa, to ez~seiej w rodzinie z mniejsz'l liezb'l dzieci nii wi~ksz'l. Dane 0 rozwi'lzanyeh 

matienstwaeh z matoletnimi dziecmi w wojew6dztwie t6dzkim dowodz'l, ie rodziny matodzietne -

z jednym dzieekiem ponad dwukrotnie ez~seiej naraione S'l na rozpad nii te z dwojgiem dzieci 

(Tab.1.). 1m wi~ksza liezba dzieci w rodzinie tym rzadziej rodziee deeyduj'l si~ na rozw6d. Natomiast 

brak potomstwa jest ezynnikiem najbardziej sprzyjaj'leym do podj~eia deeyzji 0 rozwi'lzaniu 

matienstwa. 

Tabela nr 1. 

Liczba rozwod6w wg liczby matoletnich dzieci w wojew6dztwie t6dzkim 

Og6tem 
Matienstwa Matienstwa z 1 Matienstwa z 2 Matienstwa z 3 Malienstwa z 4 
bez dzieci dzieckiem dzieci dzieci dzieci i wi~cej 

2015 I 2016 2015 I 2016 2015 I 2016 2015 I 2016 2015 I 2016 2015 I 2016 
3806 I 4086 1607 I 1649 1422 I 1543 650 I 765 99 I 105 28 I 24 

irodlo: dane GUS 

2. Diagnoza problem6w i potrzeb rodzin 

Program Wspierania Rodziny planowany na kolejne lata zostat opracowany w opareiu 

o przeprowadzonq diagnoz~ problem6w i potrzeb t6dzkieh rodzin. Rozpoznanie dysfunkcji, kt6re 

utrudniajq funkejonowanie rodzin oraz zakres potrzeb, stanowi podtoie do budowania strategii 

proponowanyeh rozwiqzan ukierunkowanyeh na realizaej~ zatoionego eelu, jakim jest wspieranie 

rodzin w lodzi. Diagnoza zostata przeprowadzona w srodowiskaeh obj~tyeh wsparciem asystenta 

rodzin/ . Celowy dob6r pr6by badawezej pozwolit na ujawnienie sytuaeji trudnyeh w srodowiskaeh, 

kt6re z powodu niskieh doehod6w nie mogty korzystac z r6inyeh form pomocy i wsparcia dost~pnego 

na rynku komereyjnym, jedynie z nieodptatnej pomoey oferowanej przez instytucje publiezne. 

Defieyty badanyeh rodzin, m.in. problemy finansowe, wyehowaweze, w zakresie zdrowia ezyedukaeji, 

skuteeznie ograniczajq samodzielne rozwiqzywanie problem6w. Przygotowanie oferty pomoey 

4 Bank danych lokalnych rozwody i zawarte malienstwa na 1000 ludnosci w todzi za lata 2015 i 2016, adres: 
http://lodz.stat.gov.pl/ 
5 Wypelnienie ankiety zaproponowano jedynie rodzinom obj~tym wsparciem asystentow rodziny, ktorych bylo 
zatrudnionych w MOPS w todzi 22 osoby - bez wzgl~du na rodzaj zawartej umowy. Decyzj~ 0 wypelnieniu ankiety 
podejmowala osoba, ktora wyrazila zgod~ na wspolprac~ z asystentem rodziny. Nie wszystkie rodziny wyrazily zgod~ na 
przeprowadzenie badania . W rezultacie badaniem obj~to 230 rodzin sposrod 297 moiliwych. 
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publicznej jest waine z powodu zapewnienia, nierzadko, jedynego dost~pnego zr6dta wsparcia 

dla wielu t6dzkich rodzin. 

2.1. Charakterystyka badanych rodzin 

Srodowiska obj~te wsparciem asystenta rodziny, najcz~sciej reprezentowane byty przez 

kobiety - ponad 60% (60,4%) badanych os6b i rzadziej przez m~iczyzn - 7,8% udziatu . Ponad 1/3 

respondent6w nie wskazata w wypetnionej ankiecie swojej ptci, co nie wptywa na zmian~ tendencji, 

ie rodziny reprezentujq gt6wnie kobiety-matki. Najcz~sciej rodziny reprezentowaty osoby mtode 

b~dqce w przedziale wieku 26 - 35 lat, kt6re stanowity ponad 40% badanych os6b (41,3%) . Mtodsi 

rodzice to osoby w przedziale wieku 19-25 lat, stanowiqcy 11,7% badanych. Nie ujawniono os6b 

mtodszych od wymienionych . Natomiast badanych w grupie os6b po 35 roku iycia - w przedziale 

36-45 lat wymagajqcych wspierania w wykonywaniu r61 rodzicielskich by to ponad 40% sposr6d 

badanych (43,9%) . Bardzo rzadko osoby starsze powyiej 55 roku iycia korzystaty ze wsparcia, 

gdyi jedynie 0,9%. Sytuacja ta wydaje si~ zrozumiata, gdyi okres wychowywania matych 

i nastoletnich dzieci przypada na mtodszy wiek rodzica, jednak wyst~pujq sytuacje, kiedy asystent 

rodziny wspiera osob~ petniqcq funkcj~ rodzica zast~pczego, kt6rq podejmujq np. babki, jako 

najbliisze osoby spokrewnione dla wnuczqt. Wsr6d badanych os6b 2,2% nie wskazato swojego wieku 

(Infografika nr 3.). 

Poziom wyksztatcenia wspieranych rodzic6w jest najcz~sciej niski. Ponad 60% (60,4%) 

ukonczyto jedynie szkot~ podstawowq i gimnazjum. Prawie, co czwarty z rodzic6w - 24,3% uzyskat 

kwalifikacje na poziomie szkoty zawodowej. Rzadziej rodzic legitymowat si~ wyksztatceniem 

na poziomie srednim i policealnym - ponad co dziesiqty z badanych (11,7%) . Najrzadziej 

relacjonowano 0 uzyskaniu wyksztatcenia wyiszego - jedynie 0,9% z badanych. Prawie 3% (2,6%) 

respondent6w nie ujawnito poziomu wyksztatcenia . 

Na podstawie wypowiedzi wskazujqcych zr6dto utrzymania, badani rodzice rzadko uzyskiwali 

doch6d z zarobkowych zr6det, tzn. pracy czy korzystali ze staiy zawodowych - jedynie nieco cz~sciej, 

nii co 5 wskazanie (22,7%) . Wi~kszosc z badanych ujawnita, ie korzysta gt6wnie z niezarobkowych 

zr6det utrzymania. Ponad ~ (73,9%) wskazan ze wszystkich udzielonych odpowiedzi to pobierane 

zasitki i swiadczenia. Ponad 36% odpowiedzi potwierdza, ie zr6dtem utrzymania rodziny 

Sq swiadczenia przyznane na zaspokojenie potrzeb dzieci, tj. swiadczenia alimentaeyjne ezy zasitki 

rodzinne i dodatki. Innym r6wnie cz~stym ir6dtem utrzymania Sq swiadczenia publiezne wyptacone 

w ramach pomocy przyznanej przez MOPS - 31,2% odpowiedzi. Rzadziej wskazywano na swiadczenia 

z ZUS - 6,8%. 
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Na uwag~ zastuguje takie liczba ir6det utrzymania. Prawie 1/3 badanych (29,1%) korzysta 

jedynie z jednego ir6dta finansowania swoich potrzeb. Najcz~sciej jednak Sq to dwa ir6dta 

zapewniajqce srodki do iycia - 40,4% ale blisko 1/3 (28,3%) os6b korzysta z trzech a nawet czterech 

strumien i pozyskiwania srodk6w na zaspokojenie potrzeb cztonk6w rodziny. 

WIEK 

Nte- podano 

Do 18 r.z 

~·2S lat 

16-lSlit 

36·45 Jat 

4t;"S5 tat 
SfH ,. 

WYKSZ.lALCENlf 

PODSTAWOWE 

GIMNAZJALNE -ZAS. ZAWODOWE 

SREDNIE • POLICEAlNE 

WYZSZE 

BRAKOANYCH 

trodlo : opracowanie wlasne 

42% 

19% 

24°A 

10% 

1 ~ 

1 ~ 

3% 

Infografika nr 3. 
Cechy spoteczno-demograficzne badanych 

CECHY SPOlECZNO DEMOGRAFICZNE 

•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
K • ~t'i ~~;A,) ~, 
t, ":'c.:\'~ni {7.S .. "I,! 

o FI'",,- Oil' veh i3' 7/,;.! 

BRAKOANYCH 
1% 

ZASIlEK 1 MOPS - .31 °1. 

SwIADCZENIA DllECI - 36 ... 
PRACE DORYWClE • 13% 

ETAT LUB STAZ • 10"4 

SwIADCZENIA 1 IUS 
7% 

INNE 
2% 

L1ezb. od powl~d:zl . 459 

STAN CYWIl.NY 

KAWAlER/PANNA (t!J.ii~~) 

tONATY/ZM.I~{2-4 n~} Ro r ..... IEOZJONY:A(20,..} 

• "'DCWIECIA {6'~1 • NrE WSKAZANC {) 9'~1 

UCZBA ZIlODEt. UTIlZYMANIA 

Brak danych 
2% 

JEDNO 
29% 

DWA 
40% 

TRZY 
26% 

eZTERY 
2% 

Sytuacja rodzinna badanych ujawnia, ie rodziny petne stanowiq 27,4% sposr6d wszystkich 

badanych srodowisk. Najcz~sciej jednak badani to rodz ice samotnie wychowujqcy dzieci - 42,6% 

rodzic6w. Kolejnq grup~ stanowiq osoby 0 zr6inicowanej strukturze powiqzan wewnqtrzrodzinnych, 

noszqcych znamiona rodzin patchworkowych - 26,5% udziatu. Badani zidentyfikowali si~ z czterema 

zaproponowanymi typami biologicznej struktury rodziny. Najcz~stszym modelem reprezentowanym 

przez 13,5% rekonstruowanych rodzin jest wsp61nota, w kt6rej partner (partnerka) jest biologicznym 

rodzicem przynajmniej jednego dziecka . Rzadziej od wspomnianego - 5,2% udziatu majq rodziny, 

w kt6rych partner (partnerka) nie jest biologicznym rodzicem iadnego z dzieci. Sporadycznie osoba 

wychowujqca dzieci nie jest ich biologicznym rodzicem- 0,4%. Nie udato si~ zidentyfikowac udziatu 
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6,1% struktur rodzinnych, gdyi respondenci nie ujawnili typu rodzin, w ktorych iyli. W 1,3% rodzin, 

rodzice nie sprawowali opieki nad dziecmi, gdyi synowie i corki przebywafy w placowkach 

opiekunczo-wychowawczych. 

Stan cywilny badanych ujawnia, ie najcz~sciej nie zdecydowali si~ na zawarcie mafienstwa -

45,7%, Sq to samotni rodzice lub osoby funkcjonujqce w zwiqzkach okreslanych, jako nieformalne. 

Blisko co czwarty - 24,3% pefni rol~ m~ia - iony. Co piqty badany to osoba rozwiedziona - 20%. 

Rzadko reprezentujqcy rodziny to wdowy i wdowcy - 6,09%. 

Struktura biologiczna rodzin jest irodfem informacji, czy dzieci wychowywane Sq przez 

biologicznych rodzicow. Jak dotychczas ujawniono, z matkq i ojcem iyjq dzieci tylko w blisko 1/3 

rodz in (27,4%) . Najcz~sciej jednak funkcjonujq jedynie z jednym rodzicem biologicznym - 42,6% oraz 

z rodzicem i jego partnerem lub wsrod innych osob krewnych lub powinowatych - 26,5% rodzin 

(Wykres nr 3) . 

Wykres nr 3. 
Struktura rodzin 

1~lle _ 6,1% 

Rodzic samotny· oli~cko Vi pldc6w~e opiekuricl.€j I 1,3% 

Re~DorIlent liIe jest ojcem/m.ltkq b:oiogiczJlym dZIr,(1 I 0,4% 

Pannerika me )est bio!ogicznym rodllcem ladnego 1 dZIe<:1 _ 5,2% 

r'drtm,r!kJ 1P'it biologkznym rod!icrm prz.ynajmniej jednego dlleck,) ___ 13,5% 

Radii{ samotnie wychowujijr.y ctzieri __________ 42,6% 

Rodzina petna 
------- 27,4% 

Brak danych • 3,5% 

0,0% 10,0% 20,00t 30,0% 40.1JJb SO,(J'", 

lrodla : apracawanie wlasne 

Uwzgl~dniajqc liczb~ dzieci w badanych rodzinach to najcz~sciej wyst~pujqcym modelem 

rodziny byfy te z dwojgiem dzieci do 18 roku iycia na utrzymaniu - 33,6% gospodarstw domowych 

i jednym dzieckiem - 27,8% gospodarstw. Wymienione typy gospodarstw fqcznie stanowify 61,4% 

ze wszystkich badanych srodowisk. Rodziny wielodzietne reprezentowafy fqcznie, blisko co czwarte 

gospodarstwo domowe - 23%. Wsrod rodzin wielodzietnych z dziecmi do 18 roku iycia, najcz~sciej 

wyst~powafy te z trojgiem dzieci - 14,3%, rzadziej ujawniono rodziny z czworgiem dzieci 

na utrzymaniu - 5,7% gospodarstw domowych i pi~ciorgiem dzieci - 2,2% gospodarstw. Raczej rzadko 

czfonkami rodzin byfo szescioro i osmioro dzieci - po 0,4% wskazan. Nie ujawniono gospodarstw 

z siedmiorgiem dzieci do 18 roku iycia, b~dqcych na utrzymaniu rodzicow (Wykres nr 4) . 
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Wykres nr4. 
liczba dzieci w gospodarstwie domowym 

400°" 

3 5.0°. 
33,6% 

2 7 ,8% Odsetek gospod,n stw z IlIeOlli clo 18 Ii 

2.5,0"'0 

2.00<.· 14 ,3% 
1 ~ .oo'" 

.10.0':'" 

0.\.)".., 

1,3% 

Brak 0 

d,mydl 

irod/o : opracowanie w/asne 

2.2 . Problemy rodzin 

:1 2. 

14,3% 

5,7% 
2.2% 0,4% 0,0% 0,4% 

3 4 s 6 7 3 

W badanych srodowiskach ujawniono 28 dysfunkcji rozpoznanych u dzieci. tqcznie uzyskano 

810 odpowiedzi udzielonych przez osoby badane, przypadajqce na 230 gospodarstw domowych 

z dziecmi do 18 roku iycia. W jednym gospodarstwie domowym wskazywano najcz~sciej na kilka 

problem6w dzieci - srednia statystyczna wskazuje na ok. 3 dysfunkcji u dzieci w gospodarstwie 

domowym. Uwzgl~dniajqc cz~stosc wyst~powania okreslonego typu zaburzenia, to najcz~sciej 

opiekunowie wskazywali na nadpobudliwosc u dzieci -10% odpowiedzi, nast~pnie problemy z naukq 

w szkole - 9,8%, z koncentracjq uwagi -9,4%, brakiem prywatnego miejsca (f6ika, pokoju) - 6,4%. 

Wymienione problemy to zarazem przejaw i skutek utrudnien w codziennym funkcjonowaniu 

dziecka. W pierwszej dziesiqtce najcz~sciej udzielanych odpowiedzi znajdujq si~ takie zaburzenia 

emocjonalne - 6%, brak kontaktu z rodzicem biologicznym i zachowania agresywne - po 6%. 

W dalszej kolejnosci wskazywano na dysfunkcje zwiqzane z niepefnosprawnosciq u dzieci - 5,1%, 

problemy z r6wiesnikami - 4,2% oraz zachowania zwiqzane z brakiem kontroli sp~dzania czasu przy 

komputerze korzystajqc z gier komputerowych - 3,8% odpowiedzi (Tabela nr 2) . 

Tabela nr 2. 
Problemy dzieci 
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Typy problem6w u dzieci 

Nadpobudliwosc 
Problemy z naukq w szkole 
Problemy z koncentracjq uwagi 

Brak wtasnego toika/pokoju 
Zaburzenia emocjonalne 

Brak kontaktu z rodzicem biologicznym 
Zachowania agresywne 

Niepetnosprawnosc 
Problemy z rowiesnikami 
Gry komputerowe 

Doswiadczanie przemocy 
Prochnica z~bow 

Choroby neurologiczne 

Alkohol 

Zaburzenia psychiczne 

Choroby przewlekte 

Brak dost~pu do internetu/komputera 
Zan iedbania higieniczne 
Otytosc 

Nadkonsumpcja stodyczy 

Depresja 
Brak za interesowan 

Narkotyki 
Zwyrodnienie koscca 
Niedoiywienie 
Naduiywanie lekow 

Dopalacze 

Opoznienie w rozwoju psychoruchowym 

Zr6dlo - opracowan ie wlasne 

N=810 wskazari 

Odsetek wskazan 

10,0% 

9,8% 

9,4% 

6,4% 

6,0% 

6,0% 

5,6% 

5,1% 

4,2% 

3,8% 

3,5% 

3,1% 

3,0% 

3,0% 

2,7% 

2,6% 

2,6% 

2,5% 

2,3% 

2,1% 

2,0% 

1,6% 

0,6% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,1% 

100% 

Na podstawie analizy ujawnionych problem6w sformutowano mapE: obszar6w problemowych 

dzieci i rodz ic6w/opiekun6w. 

U dzieci zidentyfikowano szesc obszar6w problemowych. Ztoiyty siE: na nie trudne sytuacje 

i yciowe rozpoznane u dzieci (r6ine kolory w tabeli) . W pierwszym najczE:sciej wskazywanym przez 

badanych obszarze, obejmujqcym zaburzenia zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego -

51,9% wskazan w tej kategorii, skompletowano wszystkie problemy zwiqzane ze stanem zdrowia 

fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dziecka. W zakresie wymienionego obszaru znalazty siE: 

zar6wno niezdrowe nawyki iywieniowe, niedoiywienie organizmu, zaburzenia koncentracji uwagi, 

problemy psychiczne i emocjonalne a takie zaniedbanie. Wymienione czynniki wptywajq na szeroko 

rozumiany dobrostan dziecka. Druga kategoria dysfunkcji objE:ta problemy zwiqzane z edukacjq 

i rozwijaniem zainteresowan u dzieci, kt6ra liczyta 14% wskazan . Nieprawidtowosci w tej sferze 
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obejmujq brak umiej~tnosci uczenia si~ jak i poszukiwania zainteresowan, ktore w dorostym iyciu 

dziecka ztoiq si~ na jego kapitat intelektualny. Brak wsparcia i wtasciwego motywowania dziecka 

do funkcjonowania w procesie edukacji a takie niezrozumienie i nieodpowiednie zaspokojenie jego 

potrzeb, w konsekwencji zaowocuje niskim poziomem wyksztatcenia w przysztosci. Rodzice 

wspomnianych dzieci - jak ujawniajq badania - najcz~sciej nie poradzili sobie z problemem edukacji 

w swojej biografii (niski poziom wyksztatcenia), dlatego moina przypuszczac, ie bez wsparcia - spoza 

kr~gu rodziny, dzieci podzielq los dorostych (Schemat nr 1.). 

Schemat nr 1. 
Obszary problem owe zidentyfikowane u dzieci 

51,9% 
Zaburzenla 

zdrowla 
fizycznego, 

psychlcznego I 
emocjonalnego 

9,1% 
Zachowania 
agresywne i 

doswfadczanie 
przemocy 

Zr6dlo - opracowanie wlasne 

N=81O wskazari 

14% 
Problemy 

z uczenfem sf~ 
J rozwljanfem 

zalnteresowan 

8,4% 
Uiywanie srodk6w 
psychoaktywnych, 

zachowania 0 
cechach 

uzaleinlenia 

10,2% 
Pozbawione 

wsparcia relacje 
z rodzlcem/mf 
J r6wiesnikaml 

6,4% 
Brak 

prywatneJ 
przestrzenl 

Trzecia kategoria problemow dzieci obejmuje deficyty rozpoznane w relacjach z rodzicem/ami 

rowiesnikami - 10,2% wskazan. Srodowisko rodzinne i r6wiesnicze Sq najwainiejsze, jako model 

ksztattowania przysztych relacji dzieci. Negatywne doswiadczenia, na kt6re sktada si~ brak kontaktu 

z rodzicem i brak wsparcia w tym rowiesniczego Sq czynnikami istotnie ostabiajqcymi spoteczny 

rozw6j dziecka. Ujawniono rowniei znaczny odsetek wskazan - 9,1% sugerujqcych, ie synowie i corki 

przejawiajq zachowania agresywne jak i doswiadczajq przemocy. Rozpoznano takie przejawy 

autodestrukcji, tj .: eksperymentowanie ze srodkami psychoaktywnymi jak i inne zachowania 

o cechach uzaleinien - 8,4% odpowiedzi. Sytuacje te dowodzq, ie dzieci manifestujq zachowania 

wskazujqce na wysoce nasilone problemy emocjonalne, z kt6rymi winny spos6b nie potrafiq sobie 

z nimi poradzic. Nie znajdujq takie srodowiska wspierajqcego, by moc w bezpieczny dla siebie spos6b 

wyraiac trudne dla nich emocje. Problemem w badanych gospodarstwach domowych jest takie brak 

prywatnej przestrzeni - 6,4% wskazan . Ujawniono, ii dzieci nie majq miejsca dla siebie, kt6rego 

nie musiatyby dzielic z innymi - odr~bnego miejsca do spania, czy wtasnego pokoju. Moina 
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zasugerowac, ie w zwiClZku ze zbyt matCl przestrzeniCl, ktorCl dzielCl wszyscy domownicy, dzieci 

naraione sCl na ekspozycj~ zachowan innych domownikow, nie mogCl odpoCZClC, sku pic si~ przy 

odrabianiu lekcji ani zapewnic sobie sfery prywatnosci. 

Analizie poddano takie obciClienie rodzin liczbCl problemow rozpoznanych u dzieci. 

Jak ustalono, bardzo rzadko opiekunowie nie wskazali iadnego czynnika destabilizujClcego 

funkcjonowanie dzieci -7,4% badanych gospodarstw domowych. Co piClte badane gospodarstwo 

domowe - 20,4% ujawnito jeden problem u dzieci. Najcz~sciej wskazywano po 2-3 problemy - 34% 

gospodarstw a od czterech do powyiej dziesi~ciu wskazato prawie 40% badanych gospodarstw -

(38,2%). ObciClienie dla rodzin, jakie wynika z wielu rozpoznanych dysfunkcji dzieci stanowi barier~ 

trudnCl do rozwiClzania dla rodzicow, ktorzy sami ujawniajCl deficyty w codziennym wypetnianiu 

swoich rol. Kumulacja problemow, szczegolnie w rodzinach, w ktorych wskazano dziesi~c i wi~cej 

zaburzen, w matym stopniu mogCl zostac rozwiClzane w oparciu 0 zasoby wtasne. Trudno wyobrazic 

sobie na jak liczne bariery w zaspokojeniu potrzeb napotykajCl dzieci, ktore dorastajCl w srodowiskach 

uwiktanych w tak liczne dysfunkcje. 

Tabela nr 3. 
liczba problemow dzieci w gospodarstwie domowym 

liczba problemow dzieci 100% 

Nie wskazano 7,4% 

1 20,4% 

2-3 34,0% 

4-6 22,6% 

7-10 13,9% 

Powyiej 10 1,7% 

Zr6dlo - opracowanie wlasne; N=230 gospodarstw domowych 

Drugim aspektem badania by to ujawnienie problem ow rodzicow/opiekunow, ktorzy 

wychowywali dzieci i sami korzystali ze wsparcia asystenta rodziny. U badanych ujawniono szerszCl 

skal~ problemow nii u dzieci - 36 dysfunkcji i osiem obszarow problemowych (u dzieci szesc) . 

Udzielono 1224 odpowiedzi przez 230 przedstawicieli rodzin, na podstawie ktorych zbudowano skal~ 

najcz~sciej typowanych odpowiedzi, ktore zawarto w tabeli nr 4 (kolorem zaznaczono obszary 

problemowe) . 

Tabela nr 4. 
Problemy badanych rodzicow/opiekunow 
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100% 
: opracowanie wlasne; N=1224 odpowiedzi 

Najcz~sciej osoby dorosfe wskazywafy na brak umiej~tnosci funkcjonowania w obszarze 

administracji, w nabyciu lub zmianie lokalu - 8,9%. Niskobudietowe gospodarstwa nie dysponowafy 

odpowiednimi srodkami, do zapewnienia czfonkom gospodarstwa odpowiedniej do potrzeb 

przestrzeni do iycia. W drugiej kolejnosci wymieniano bezrobocie, jako istotny problem badanych, 

ktory stanowif - 7,8% udzielonych odpowiedzi. W dalszej kolejnosci wskazano na niski poziom 

wyksztafcenia - 6,8%, niezaradnosc wychowawcz'l- 5,2% i brak wyuczonego zawodu - 5,1%. Kolejn'l 

cz~sto wymienian'l trudnosci'l byfo naduiywanie alkoholu i rownie cz~sto wskazywany brak 

wypoczynku - po 4,8% wskazan. Pierwsz'l dziesiqtk~ najpopularniejszych odpowiedzi zamykaj'l -

niskie poczucie wfasnej wartosci - 4,5%, problemy w relacji z partnerem - 4,4% i problemy 
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emocjonalne - 3,7%. Warto zauwaiyc takie, ie wsr6d pierwszych dzieci~ciu wskazan - prawie 20% 

(19,7%) zajmujq te, kt6re powiqzane Sq z funkcjonowaniem zawodowym dorostych os6b. Brak pracy 

jest skutkiem niskiego poziomu wyksztatcenia i braku wyuczonego zawodu, kt6re ograniczajq 

moiliwosci badanych w sferze zatrudnienia a tym samym zdobycia statego ir6dta utrzymania. 

Wsr6d badanych zidentyfikowano osiem obszar6w problemowych . Najcz~sciej ujawniano 

sytuacje trudne, obejmujqce spektrum funkcjonowania zawodowego i finansowego - 29% 

odpowiedzi, na kt6re sktadaty si~ bezrobocie, brak wsparcia materialnego, niski poziom 

wyksztatcenia, brak kwalifikacji zawodowych i brak zainteresowan, kt6re oddziatujqc r6wnoczesnie 

ograniczajq zasoby niezb~dne do poruszania si~ na rynku pracy i w konsekwencji stanowiq wiodqcq 

przyczyn~ pauperyzacji rodzin . Osoby badane wskazaty, ie nie majq dost~pu do informacji, nie majq 

takie koncepcji, w jaki spos6b dokonac zmiany sytuacji, kt6ra pozwolitaby na stabilizacj~ materialnq. 

Badani przyznajq takie, ie nie dysponujq wystarczajqcymi umiej~tnosciami zarzqdzania budietem 

domowym, kt6rego racjonalne planowanie jest szczeg61nie istotne przy niskich i niestabilnych 

dochodach. W zwiqzku z ujawnieniem deficyt6w obejmujqcych sfer~ zawodowq wydaje si~ 

potrzebne wskazywanie r6inych moiliwosci budowania scieiki zawodowej i moiliwosci podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

Drugim, co do cz~stosci wskazan byt obszar dotyczqcy stanu zdrowia - 25,4% punkt6w 

procentowych. Sfer~ zdrowia uj~to holistycznie, uwzgl~dniajqc zar6wno biologiczny stan organizmu, 

funkcjonowanie psychiczne jak i emocjonalne. Badane osoby wymieniaty dysfunkcje zdrowia m.in. 

choroby somatyczne, niepetnosprawnosc, nieprawidtowe odiywianie, ale takie depresj~, choroby 

psychiczne, I~k czy mysli samob6jcze. Pogorszenie stanu zdrowia w wielu aspektach funkcjonowania 

przyczynia si~ do utraty poczucia bezpieczenstwa. Cz~sto wymieniano r6wniei niskie poczucie 

wtasnej wartosci i brak wsparcia emocjonalnego, kt6rych deficyt nie zapewnia ochrony przed 

sytuacjami trudnymi. Osoby korzystajqce ze wsparcia asystenta rodziny artykutowaty r6wniei 

trudnosci zwiqzane z organizacjq przestrzeni iyciowej i problemy administracyjne rozumiane jako 

dysponowanie niewystarczajqcymi umiej~tnoseiami funkcjonowania w obszarze instytueji 

(szezeg6lnie administracji zasobami lokalowymi) - 12,1% wskazan . Dysponowanie przez 

gospodarstwa domowe niewystarezajqcymi srodkami finansowymi, kt6re ograniczajq moiliwosc 

zapewnienia lokalu we wtasnym zakresie, wiqiq si~ z koniecznosciq ubiegania 0 ograniczone zasoby 

publiczne. Niewystarczajqcy do potrzeb rodziny metrai mieszkania, brak srodk6w koniecznych 

do przeprowadzenia remontu ezy zadtuienia czynszowe to istotne problemy, kt6rych uczestnicy 

badania nie potrafiq sami rozwiqzac. 

Schemat nr 2. 
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Obszary problemowe zidentyfikowane u badanych rodzic6w/opiekun6w 

29% 
Brak zatrudnlenla, 

kwallflkacJI, 
zalnteresowan I 
wledzy sfuzCJceJ 

poprawle 
funkcjonowanla 
zawodowego I 
finansowego 

8,2% 
Problemy 

w 
sprawowaniu 

tunkcji 
rodzica 

6,2% 
Uzywanie srodk6w 
psychoaktywnyeh, 

zaehowania 0 
eeehaeh 

uzaleznienia 

Zrodlo - opracowanie wlasne; N=1224 odpowiedzi 

5% 
Brak 

umiej~tnoscl 
komunlkowanla 
bez przemocy I 

budowanla 
poczucla 

bezpleczenstwa 

9,3% 
Oetieyt 

umiej~tnosei 
budowania 

wspieraj~cyeh 
relacji 

4,8% 
Nieumiej~tnosc 

konstruktywnego 
organizowania 
ezasu wolnego 

i 
wypoezynku 

Odpowiedzi wskazuj<t takie na niespetniaj<tce oczekiwan interakcje. 0 braku wspieraj<tcych 

relacji a w konsekwencji osamotnienie, ujawniono w przypadku 9,3% odpowiedzi. Przeiywane 

ktopoty iyciowe niew<ttpliwie maj<t wptyw na funkcjonowanie rodzicow w wyznaczonych dla nich 

rolach . Badani wskazali na niezaradnosc wychowawcz<t i brak autorytetu u dzieci - t<tcznie 8,2% 

odpowiedzi. Fakt, ze znaczna cz~sc odpowiedzi wskazuje na naduiywanie alkoholu i/lub srodkow p. 

bolowych, uzywanie narkotykow, dopalaczy lub uprawianie hazardu przez opiekunow dzieci - t<tcznie 

6,2% wskazan, nie sprzyja budowaniu dobrych relacji z dziecmi ani wypetnianiu innych rol iyciowych. 

Dopetnieniem dysfunkcji przejawiaj<tcych si~ we wzajemnych relacjach jest manifestowanie 

zachowan agresywnych, doswiadczanie przemocy oraz postrzeganie otoczenia, jako niezyczliwego -

5% odpowiedzi. Ostatnim z obszarow problemowych, na ktore wskazaty badane osoby jest brak 

wypoczynku 4,8% odpowiedzi. Kumuluj<tce si~ problemy stanowi<t barier~ 

w budowaniu zyczliwych relacji w rodzinie i ograniczaj<t prawidtowe wypetnianie funkcji. Zwrocono 

uwag~ na liczb~ deficytow rozpoznanych u rodzicow/opiekunow. Dorosli cztonkowie rodzin 

Set irodtem wielu problemow w rodzinach. Najcz~sciej generowali od 4 do 6 problemow - 33,1% 

gospodarstw, rzadziej lokowali si~ w przedziale 2-3 problemow - 25,7% a sporadycznie stanowili 

ir6dto jednego - 7,4% wskazan . Powyiej 7 deficyt6w ujawniono w przypadku 28,7% gospodarstw 

domowych (dla porownania liczba problem6w rozpoznanych u dzieci w przedziale 7 i wi~cej wynosi 

t<tcznie 15,6%). Zaprezentowane dane ujawniaj<t, ze rodzice w matym stopniu mog<t stanowic ir6dto 

wsparcia dla dzieci z uwagi na przejawianie wielu deficyt6w destabilizuj<tcych rodzinE:. 

18 



Tabela nr S. 

liczba problem6w rodzic6w/opiekun6w w gospodarstwie domowym 

Liczba problemow % 

Nie wskazano 4,8% 
1 7,4% 

2-3 25,7% 
4-6 33,5% 
7-10 17,4% 

Powyiej 10 11,3% 

100% 

Zrodlo - opracowanie wlasne; 100% = 230 gospodarstw domowych 

2.2.1. Problemy rodzin 

2.2.1.1. Pauperyzacja 

Problem ub6stwa t6dzkich rodzin jest znaCZqcy, jednak obserwuje si~ stopniowe zmniejszanie 

liczby os6b ubiegajqcych si~ 0 swiadczenia finansowe z pomocy spotecznej, spetniajqcych 

obowiqzujqce kryterium dochodowe. Zgodnie z ustawq z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spotecznej 

(Oz. U. z 2017 r. poz. 1769), zapisem art. 8.1. prawo do swiadczen pieni~inych z pomocy spotecznej 

przystuguje osobie samotnie gospodaruj'lcej, kt6rej doch6d nie przekracza kwoty 634 zt, zwanej dalej 

"kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujqcej", oraz osobie w rodzinie, kt6rej doch6d 

na osob~ nie przekracza kwoty 514 zt, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osob~ w rodzinie". 

PostugujqC si~ powyiszym ustaleniem tzw. administracyjnej linii biedy, w kolejnych latach obserwuje 

si~ zmniejszajqcq si~ liczb~ os6b korzystajqcych ze swiadczen przyznanych przez Miejski Osrodek 

Pomocy spotecznej w todzi z tytutu ub6stwa. 

Por6wnujqc wskainiki dotyczqce liczby os6b i rodzin obj~tych pomocq finansowq z tytutu 

ub6stwa, to w roku 2016 z pomocy skorzystato 12 003 rodzin - mniej 02345 rodzin nii w roku 2015. 

Podobnie zmniejszyta si~ liczba os6b w rodzinach korzystajqcych z pomocy spotecznej, gdyi w roku 

2016 r. ze swiadczen z pomocy spotecznej na podstawie wymienionej wyiej przestanki skorzystato 

20 287 os6b, natomiast w roku 2015 - 21 817 os6b, tj . mniej 0 1 530 os6b. Niemniej jednak liczba 

os6b obj~tych swiadczeniami przyznanymi przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w todzi jedynie 

z tytutu ub6stwa w 2016 roku stanowi blisko 3,2% populacji wszystkich mieszkanc6w miasta todzi -

os6b zameldowanych figuruj'lcych w rejestrze mieszkaric6w miasta (na dzien 30.06.17r.- 642 909 

osoby). Warto zauwaiyc, ii og61na liczba rodzin obj~ta pomOCq Miejskiego Osrodka Pomocy 

Spotecznej w todzi zmniejsza si~. W przedziale lat 2014 - 2016 liczba rodzin korzystajqcych 

ze swiadczen zmniejszyta si~ 03362 rodziny (dane MOPS w todzi). 
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Tabela nr 6 
Osoby i rodziny objE:te pomocij wg typow jej przyznania 

Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba os6b Liczba os6b 

Pow6d trudnej sytuacjl iyciowej 
2015 2016 w rodzinach w rodzinach 

2015 2016 

Ub6stwo 14348 12003 21817 20287 

Sieroctwo 25 23 42 44 

Bezdomnosc 680 653 828 781 

Potrzeba ochrony macierzynstwa 1729 1507 6551 5638 

Bezrobocie 13 703 12039 27680 23914 

Niepelnosprawnosc 9150 8812 13 199 12384 

Dlugotrwala lub ci~ika choroba 12049 12009 18055 17534 

Bezradnosc w sprawach opiekuriczo-
wychowawczych i prowadzenia 3985 3416 11298 9604 
gospodarstwa dam owego 

Przemoc w rodzinie 116 108 277 250 

Alkoholizm 1136 1062 1561 1426 

Narkomania 113 119 150 139 

Trudnosci w przystosowaniu do iycia 
504 450 675 592 

po zwolnieniu z Zakladu Karnego 

Trudnosci w integracji os6b, kt6re 
19 16 31 36 

otrzymaly ochron~ uzupelniajqcq 

Zdarzenie losowe 90 58 139 95 

Sytuacja kryzysowa 6 7 17 18 

tr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnoSci Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w todz i za 2015 i 2016 rok 
*liczby w kolumnach nie sumujq si~, poniewai pomoc finansowa moie zostac przyznana na podstawie kilku przeslanek 
ustawowych. 

Oceniajqc problem biedy t6dzkich rodzin zwraca si~ takie uwag~ na zmniejszanie 

si~ ub6stwa skrajnego w wojew6dztwie t6dzkim. Publikowane dane przez Gt6wny Urzqd 

Statystycznl wskazujq, ie w 2016 roku zaobserwowano znaczqcq popraw~ sytuacji gospodarstw 

domowych z dzieemi do 18 roku zycia. Nie zaobserwowano jednak zmniejszenia zasi~gu ub6stwa 

w gospodarstwach bez dzieci. Terytorialne zr6inicowanie zasi~gu ub6stwa skrajnego wydaje si~ bye 

coraz bardziej korzystne dla regionu t6dzkiego, gdyi w 2016 roku wojew6dztwo t6dzkie znajdowato 

si~ wsr6d pi~ciu wojew6dztw w Polsce (Iubuskie, t6dzkie, dolnoslqskie, slqskie i mazowieckie) 

o najniiszej wartosci wskainika ub6stwa skrajnego, liczqcego po ok. 2-3% wartosci odsetka os6b 

w gospodarstwach domowych 0 wydatkach poniiej granicy ub6stwa skrajnego. 

6 GUS, Opracowanie sygnalne pt.: Zasi~g ub6stwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r. (na podstawie badania budiet6w 
gospodarstw domowych), Warszawa, 23 .06.2017 r. strony 1-8, adres:: www.stat.gov.pl. 
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Mapa nr 1 
Zasi~g ub6stwa skrajnego w 2016 roku wedtug wojew6dztw 

W % OsC!) w gos;xxlarstw<>ct> 
<Jornowych 0 wydalkacil 

WSUS~( 

', @ 
I 

pon.tej gramcy ubOstwa skraJnego 

do 3,0 
.3, 1 -5,0 

5,1 - 7,0 
7,1 i pO'.vytej 

t rodlo: Mapa opracowana przez GUS7 

Tabela nr 7 
Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w wojew6dztwie t6dzkim 

Skala ocen 
2015 2016 
(%) (%) 

Bardzo dobra 8 10,1 

Raczej dobra 16,4 16,8 

Przeci~tna 58,3 58,3 

Raczej zla 11,9 9,7 

Zia 5,4 5,1 

trodlo: GUS 

7 Informacja metodologiczna GUS: minimum egzystencji szacowane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) , 
Uwzgl~dnia one jedynie te potrzeby, ktorych zaspokojenie nie moie bye odloione w czasie, a konsumpcja niisza od tego 
poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. 
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Mieszkancy wojew6dztwa t6dzkiego coraz lepiej oceniajq takie warunki iycia. W latach 2015 

i 2016 zwiE:kszyta siE: liczba os6b, kt6re ocenHy sytuacjE: materialnq gospodarstw domowych, jako 

bardzo dobrq - z 8% w 2015 r. do 10,1% w 2016 r (ponad 2% r6inicy). R6wnoczesnie zmniejszyta siE: 

liczba os6b oceniajqcych warunki materialne gospodarstw domowych, jako raczej zte z 11,9% 

w 2015 r. do 9,7% w 2016 r. (mniej 0 2,2%) . Najmniejszq zmianE: zaobserwowano w ocenach 

warunk6w iycia ocenionych, jako ztych - zwiE:kszenie ocen 0 0,3% a takie raczej dobrych -

zwiE:kszenie liczby ocen 0 0,3%. Natomiast nie ulegty pogorszeniu warunki iycia, w kt6rych ocena 

materialna gospodarstw domowych byta raczej dobra i przeciE:tna. W og61nej ocenie sytuacji 

materialnej gospodarstw domowych w wojew6dztwie t6dzkim zdecydowanie najwiE:cej ocen - ponad 

80% wskazuje na warunki iycia og61nie pozytywne (przeciE:tne, raczej dobre i bardzo dobre) . 

2.2.1.2. Bezrobocie 

Charakteryzujqc poziom bezrobocia zwraca uwagE: zmniejszajqca siE: liczba os6b pozostajqcych 

bez zatrudnienia. Stopa bezrobocia rejestrowanego, obliczanego, jako stosunek liczby bezrobotnych 

zarejestrowanych do liczby cywilnej ludnosci aktywnej zawodowo wsr6d mieszkanc6w miasta todzi 

ulega obniieniu. Por6wnujqc dane w poszczeg61nych latach - stopa bezrobocia w 2014 r. ksztattowata 

siE: na poziomie 10,7 punkt6w procentowych natomiast w 2016 roku - 7,9%. Jest to znaczny spadek 

bezrobocia wsr6d mieszkanc6w miasta todzi. 

Tabela nr 8 
Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Nazwa 
Og6tem % 

2014 I 2015 I 2016 
t6di 10,7 I 9,5 I 7,9 

Zr6dlo : dane GUS 

Obserwuje siE: takie zmniejszanie liczby os6b bezrobotnych pozostajqcych bez zatrudnienia 

dtuiej nii rok. Por6wnujqc dane - w roku 2014 os6b bezrobotnych dtugotrwale, tj. pozostajqcych bez 

pracy ponad rok zarejestrowanych by to 18 014 os6b, natomiast w roku 2016 - 13 375 os6b, czyli 

mniej 04639 os6b. Odnoszqc wymienione dane do odsetka zarejestrowanych og6tem, to liczba os6b 

bezrobotnych dtugotrwale stanowi blisko potowE: (w 2016 r.) wsr6d wszystkich os6b pozostajqcych 
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bez zatrudnienia. Jest to znaczny odsetek os6b, kt6re nie funkcjonujq na rynku pracy przez okres 

ponad jednego roku . 

Tabela nr 9 
Bezrobotni zarejestrowani pozostajClcy bez pracy dluiej nii 1 rok 

Og6tem -liczba os6b 
Og6tem w % bezrobotnych 

Nazwa og6tem 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

t6di 18014 16452 13 375 49A 50,7 49J 

trodta : dane GUS 

Liczba os6b pozostajqcych bez zatrudnienia w todzi stopniowo zmniejsza si~ . Od 2014 roku 

do 2016 roku os6b zarejestrowanych, jako bezrobotnych ubylo 0 9563 os6b. Wsr6d 

zarejestrowanych ze statusem osoby bezrobotneL nadal najbardziej licznq grup~ stanowiq m~iczyzni 

nii kobiety, chociai w roku 2016 r6inice wyr6wnujq si~ i liczba bezrobotnych kobiet pozostaje 

niewiele niisza nii m~iczyzn . Nadal poziom wyksztalcenia pozostaje cech q istotnq majqcq wplyw 

na szanse zatrudnienia. Najbardziej licznq grup~ os6b pozostajqcych bez zatrudnienia stanowiq 

te z wyksztalceniem, co najwyiej gimnazjalnym - 10 665 os6b w 2016 roku . Najmniej liczna grupa 

os6b pozostajqcych bez zatrudnienia - prawie trzykrotnie mniejsza - to osoby z wyksztalceniem 

wyiszym -3514 os6b w 2016 r. Osoby legitymujqce si~ wyksztalceniem zasadniczym zawodowym 

nieco cz~sciej nii osoby z wyksztalceniem wyiszym Sq osobami bezrobotnymi - 4728 os6b w 2016 r. 

Natomiast osoby z wyksztalceniem srednim (srednim i policealnym, zawodowym) podobnie jak osoby 

o najniiszym poziomie wyksztalcenia stanowiq najliczniejsze grupy os6b pozostajqcych bez pracy -

odpowiednio 8 014 i 10665. 

Tabela nr 10 
Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych og61em i wedlug wybranych cech (%) 

Cechy spoteczno-demograficzne 2014 2015 2016 

Bezrobotni og6tem 36484 32424 26921 

Ptec 

M~zczyzni 19045 17039 13 868 

Kobiety 17439 15385 13 053 

Wyksztalcenie 

Wyzsze 4375 4035 3514 

Policealne, srednie zawodowe 6720 5868 4878 

5rednie og61noksztalcqce 4178 3744 3136 

Zasadnicze zawodowe 7124 5979 4728 
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IGimnazjalne i poniiej 14087 12798 10665 

trodlo : dane GUS 

Charakterystyka badanych potwierdza dane 0 t6dzkich bezrobotnych. Osoby 0 najniiszym 

poziomie wyksztatcenia wykazujq najmniej zasob6w, kt6re mogq wykorzystac do rozwiqzywania 

problem6w w wielu innych sferach iycia, nie tylko dotyczqcych rynku pracy. Wsr6d badanych 

najwi~kszy odsetek utrzymuje si~ z pomocy finansowej z MOP5 a takie zaspokaja potrzeby z zasitk6w 

finansowych przyznawanych na dzieci - tqcznie 67%. Jedynie 23% podejmuje prace dorywcze 

i wskazuje na zr6dto utrzymania etat lub stai (Infografika nr 3). 

2.2.1.3. Uzaleinienia 

Problem uiywania srodk6w psychoaktywnych, naduiywanie alkoholu czy przejawianie utraty 

kontroli nad zachowaniem (hazard) Sq dysfunkcjami, kt6re w spos6b szczeg61ny zaburzajq 

funkcjonowanie rodzin. Ponoszenie koszt6w osobistych i spotecznych z powodu szeroko rozumianych 

uzaleinien jest powszechnie znane. Raport z badan pt. IIPicie alkoholu i uiywanie narkotyk6w przez 

mtodziei szkolnq na terenie wojew6dztwa t6dzkiego"8
, przeprowadzony na zlecenie Regionalnego 

Centrum Polityki 5potecznej w todzi w 2015 roku wsr6d 944 uczni6w klas trzecich klas gimnazj6w 

i 1112 uczni6w drugich klas szk6t ponadgimnazjalnych ujawnia, ii pierwsze doswiadczenia 

z upijaniem si~ miato jui za sobq 42% uczni6w klas trzecich gimnazjum oraz 71,6% uczni6w klas 

drugich szk6t ponadgimnazjalnych, natomiast prawie trzy piqte uczni6w klas trzecich gimnazjum 

(59,8%) i ponad trzy czwarte uczni6w klas drugich szk6t ponadgimnazjalnych (75,4%) miato za sobq 

inicjacj~ nikotynowq (Raport: Picie, 2015:110-118). Raport ujawnia takie, ie wsr6d badanych 

uczni6w w klasach trzecich gimnazjum dopalaczy uiyto przynajmniej raz w iyciu 9,7% chtopc6w 

i 8,5% dziewczqt, natomiast w klasach drugich szk6t ponadgimnazjalnych po dopalacze przynajmniej 

raz si~gn~to ai 13% chtopc6w i 7,7% dziewczqt. Po napoje energetyczne si~gn~to trzy piqte chtopc6w 

(60,7% w klasach trzecich gimnazjum i 56,7% w klasach drugich szk6t ponadgimnazjalnych) oraz 

ponad dwie piqte dziewczqt w gimnazjach (42,5%) i 1/3 w starszym roczniku (34,1%)9. Przynajmniej 

raz w iyciu palito marihuan~ lub haszysz - ponad jedna czwarta chtopc6w (26%) i ponad jedna piqta 

8 "Picie alkoholu i uiywanie narkotykow przez mlodziei szkoln<j na terenie wojewodztwa lodzkiego", Warszawa, listopad 
2015 r. Proba badawcza liczyla 2056 uczniow - 944 uczniow klas trzecich klas gimnazjow i1112 uczniow drugich klas szkol 
ponadgi m n azja I nych, adres: http://www.rcpslodz.pl/ad m in/zd j ecia/fi le/2016/2 016-04-11-wyn i ki-ba dan ia-E F /2016-04-11-
badanie-l.pdf 
9 Wyniki wskazuj<j, ie popularnosc napojow energetycznych wsrod uczniow byla bardzo wysoka, natomiast lekarze 
ostrzegaj<j, ie ich duie spoiycie, zwlaszcza przez mlodziei, moie przyczynic si~ m.in. do epidemii otylosci oraz z ryzkiem 
zawalu serca i udaru (Raport, 2015:155,160). 
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dziewczqt (21,9%)' a wsr6d uczni6w drugich klas szk6t ponadgimnazjalnych przynajmniej raz w iyciu 

palito marihuanE: lub haszysz ponad potowa chtopc6w (50,2%) i ponad 1/3 dziewczqt (36%) 

(Raport: Picie 2015:170). Dzieci udzielaty takie odpowiedzi na temat czasu poswiE:conego w czasie 

wolnym na korzystanie z Internetu. SpE:dzanie czasu poprzez korzystanie z Internetu dla przyjemnosci 

zadeklarowato wiE:kszosc badanych uczni6w - od 99,1% do 99,3% a ponad cztery piqte w ten spos6b 

sPE:dza wolny czas prawie codziennie (od 82,7% wsr6d chtopc6w z gimnazj6w do 85,5% wsr6d 

uczennic z klas ponadgimnazjalnych). Nadto wiE:kszosc z badanych sPE:dza w ten spos6b ok 2-3 

godziny dziennie, ale co piqty uczen gimnazjum i co sz6sty szkoty ponadgimnazjalnej ujawnia problem 

dtugotrwatego uiywania Internetu - powyiej 4 godzin dziennie. Z gier komputerowych korzysta 

prawie codziennie 56,6% chtopc6w i 14,2% dziewczqt klas gimnazjalnych i 36,3% chtopc6w z klas 

ponadgimnazjalnych oraz 5,75 dziewczqt (Raport: Picie 2015:50-53). 

W wojew6dztwie t6dzkim rozwiniE:ta jest siec wsparcia dla os6b ujawniajqcych problemy 

z szeroko rozumianym uzaleinieniem. Jak podaje raport PARPA pt.: Profilaktyka i rozwiqzywanie 

problem6w alkoholowych w Polsce w samorzqdach gminnych w 2015 roku10 funkcjonowaty 62 

stowarzyszenia abstynenckie, 32 kluby abstynenckie, 131 grup AA a takie 39 grup AI-Anon, 15 grup 

dla dzieci AI-Ateen jak i 15 grup dla dorostych dzieci alkoholik6w - DDA. 

Tabela nr 11 

Grupy pomocowe i samopomocowe w Polsce w 2015 roku 

Wojew6dztwo Stowarzyszenia Kluby Grupy AA- Grupy Grupy AL- Grupy dla 
abstynenckie - abstynenckie liczba AL-ANON ATEEN -liczba dorostych 

liczba -liczba - liczba dzieci 
alkoholik6w 

(DDA) - liczba 
DOLNOSIASKIE 41 36 170 46 4 10 
KUJA WSKO-POM ORSKI E 20 8 127 32 6 10 
LUBELSKIE 37 34 100 28 6 9 
LUBUSKIE 18 20 62 14 2 7 
t.ODZKIE 62 32 131 39 15 15 
MAtoPOLSKIE 26 18 82 29 3 7 
MAZOWIECKIE 51 25 294 73 8 24 
OPOLSKIE 11 7 40 13 2 5 
PODKARPACKIE 33 15 65 21 3 5 
PODLASKIE 21 19 71 18 4 5 
POMORSKIE 20 20 134 31 1 12 
SLJ\SKIE 60 24 199 29 8 21 

10 PROFILAKTYKA I ROZWII\ZYWANIE PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZI\DACH GMINNYCH w 2015 

roku, PARPA. Sprawozdanie z dzialalnosci samorzqdow gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problemow 
alkoholowych w 2015 r. adres : www.parpa .pl 
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SWI~TOKRZYSKIE 12 8 71 19 1 6 
WARMINSKO-MAZURSKIE 16 6 113 33 3 7 
WIELKOPOLSKIE 47 22 245 56 11 9 
ZACHODNIOPOMORSKIE 31 23 76 23 3 48 
Og6tem 506 317 1980 504 80 200 

Zrodto: Raport PARPA, 5.32. 

Liczba os6b, kt6re skorzystaty z porad w punktach konsultacyjnych dla os6b z problemem 

alkoholowym w 2015 roku wyniosta 8661 os6b - si6dma pozycja wsr6d wojew6dztw w Polsce. 

Liczba os6b doswiadczajqcych konsekwencji uzaleinienia cztonka rodziny, kt6rzy skorzystali 

z konsultacji jest na tyle duia w por6wnaniu z innymi wojew6dztwami - liczyta 6358 os6b, 

ie wojew6dztwo t6dzkie przyj~to drugq pozycj~ W tej kategorii. Dane 0 przeprowadzonych 

konsultacjach i liczbie os6b, kt6re z nich skorzystaty ujawniajq jedynie te osoby, kt6re zdecydowaty 

si~ na przyj~cie pomocy. 

Tabela nr 12 

Klienci punktow konsultacyjnych dla osob z problemem alkoholowym w Polsce w 2015 roku 
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Wojew6dztwo Osoby z problem em Osoby Dorosli czlonkowie Dorosli czlonkowie 

alkoholowym - liczba z problem em rodzin osoby rodzin osoby 

os6b alkoholowym - z problemem z problemem 

liczba porad alkoholowym alkoholowym 

(wtym (wtym 

wsp61uzaleinionym i wsp61uzaleinionym 
DDA) - liczba os6b i DDA) - liczba porad 

DOLNOSl.,\5KIE 12418 29981 5846 12619 

KUJAW5KO-POMOR5KIE 10047 25204 3426 10763 

LUBEL5KIE 4914 9934 3719 7753 

LUBU5KIE 4090 13 315 1776 5550 

tODZKIE 8661 22 358 6358 12039 

MAlOPOL5KIE 12428 28811 4779 10664 

MAZOWIECKIE 16489 33317 13 757 23850 

OPOL5KIE 2325 7733 1140 2484 

PODKARPACKIE 2640 5580 2775 4101 

PODLA5KIE 3362 9749 1114 4024 

POMOR5KIE 6167 18970 4720 12743 

Sl.,\5KIE 16816 33586 5579 11 063 

SWI~TOKRZY5KIE 4739 10773 1882 4062 

WARM I N5KO-MAZUR5KI E 5362 9905 5308 7717 

WIELKOPOL5KIE 11953 27865 5954 12693 

ZACHODNIOPOMOR5KIE 5520 12158 2457 5280 

Ogolem 127931 299239 70590 147405 

Zr6dlo: Raport PARPA, s.34. 

W wojew6dztwie t6dzkim prowadzono takie dziatania profilaktyczne dla mtodzieiy 

eksperymentujqcej z substancjami psychoaktywnymi w tym z alkoholem. Wedtug cytowanego 

raportu PARPA, w 2015 roku w osmiu gminach w wojew6dztwie t6dzkim przeprowadzono programy 

interwencyjno - profilaktyczne, w kt6rych uczestniczyto 4099 os6b (mtodzieiy) - najbardziej liczna 

grupa obj~ta dziataniami profilaktycznymi sposr6d wszystkich wojew6dztw W Polsce. W programach 

uczestniczyto takie 227 wychowawc6w i 402 rodzic6w - mniej nii w innych wojew6dztwach. Koszty, 

jakie poniesiono w zwiqzku z realizacjq program6w profilaktycznych ponownie uplasowato 

wOjew6dztwo t6dzkie na pierwszej pozycji wsr6d innych wojew6dztw w Polsce. 

Tabela nr 13 

Programy interwencyjno - profilaktyczne dla mtodziezy eksperymentuj'lcej z substancjami 

psychoaktywnymi, w tym z alkoholem, w Polsce w 2015 roku 
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Wojewodztwo Liczba gmin, w ktorych Liczba Liczba Liczba Wysokosc srodkow 

realizowano programy mlodzieiy, wychowawcow/n rodzicow finansowych 

dla mlodzieiy uczestniczqcej auczycieli uczestniczq- przeznaczonych na 
eksperymentujqcej w tych uczestniczqcych w cych w tych realizacj~ 

z substancjami programach tych programach programach programow: 

psychoaktywnymi w 

tym z alkoholem 

DOLNOSL.,\SKIE 12 2023 375 487 56746,12 zl 

KUJAWSKO-POMORSKIE 9 1243 142 593 60674,16 zl 

LUBELSKIE 5 l336 40 44 56549,90 zl 

LUBUSKIE 7 386 l3 217 22600,00 zl 

tODZKIE 8 4099 227 402 415743,00 zl 

MAlOPOLSKIE 4 l34 16 2 5450,00 zl 

MAZOWIECKIE 12 950 102 216 38165,00 zl 

OPOLSKIE 5 113 5 95 20973,00 zl 
PODKARPACKIE 4 254 15 24 8092,00 zl 

PODLASKIE 5 190 20 10 8400,00 zl 
POMORSKIE 9 759 65 125 111 972,71 zl 

SL.,\SKIE 15 1155 67 119 129034,00 zt 

SWI~TOKRZYSKIE 4 513 45 80 7526,00 zt 

WARMINSKO-MAZURSKIE 8 1123 89 140 68076,00 zt 

WIELKOPOLSKIE 8 1415 331 513 78450,00 zl 

ZACHODNIOPOMORSKIE 8 1575 556 703 146080,00 zl 

Ogolem 123 17268 2108 3770 1 234531,89 zl 

Zrodlo: Raport PARPA, s.66. 

2.2.1.4. Przemoc 

Problem zachowan agresywnych i doswiadczanie przemocy jest zjawiskiem znanym. 

W cytowanym jui raporcie z badan pt. "Picie alkoholu i uiywanie narkotyk6w przez mtodziei szkolnq 

na terenie wojew6dztwa t6dzkiego (2015: 232-234, 239), zwr6cono si~ do uczni6w z pytaniem 

o relacjonowanie na temat udziatu w zachowaniach agresywnych - perspektywa agresora oraz 

o doswiadczanie przemocy - perspektywa ofiary przemocy. 

Badani uczniowie odpowiadali na pytanie, czy w ciqgu ostatnich 12 miesi~cy podj~1i 

przynajmniej jedno zachowanie sposr6d zaproponowanych, tj. uczestniczyli w grupie dokuczajqcej 

innym; uczestniczyli w grupie, kt6ra bije innych; uczestniczyli w grupie, kt6ra rozpoczyna b6jki 

z innymi grupami; rozpoczynajq z kims b6jk~ indywidualnie; ukradli cos 0 wartosci, co najmniej 100 zt 

oraz czy wtamali si~ celem dokonania kradzieiy. Ponad potowa uczestnik6w badania ujawnita 

przynajmniej jednq z wymienionych czynnosci w swoim zachowaniu -51,1% mtodszych chtopc6w 

i 48,1% wsr6d starszych chtopc6w - dziewcz~ta, odpowiednio 36,6% i 28,8%. 

Zgodnie z deklaracjami dzieci (cz~sciej chtopc6w nii dziewczqt), najcz~stszymi formami 

przemocy, 0 kt6rej relacjonowali byt udziat w grupie dokuczajqcej innym (ponad 38% uczni6w 

w trzecich klasach gimnazj6w i ponad 31% uczni6w drugich klas szk6t ponadgimnazjalnych), 

nast~pnie indywidualne rozpoczynanie b6jki - ponad 13% i ponad 12%, udziat w grupie, kt6ra bije 
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innych odpowiednio ponad 12% i ok. 10%, uczestnictwo w grupie, kt6ra rozpoczyna b6jki z innymi -

odpowiednio ok. 10% i prawie 10% oraz celowe niszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej -

ponad 7% i ponad 8%. 

Dzieci ujawnity takie, ie byty ofiarami przemocy. Cechy wskazujqce na doswiadczanie 

przemocy uj~to w kategorie: w ciqgu ostatnich 12 miesi~cy - bycie dr~czonym przez innych; bycie 

pobitym prze grup~; bycie w grupie atakowanej przez innych; bycie okradzionym z czegos wartego, 

co najmniej 100 zt; bycie ofiarq kradzieiy z wtamaniem; doznanie uszczerbku w postaci celowego 

zniszczenia posiadanej wtasnosci; zakup czegos kradzionego. Uczni6w, kt6rzy stali si~ ofiarami 

przemocy by to - ponad Y. chtopc6w (28,3%) oraz ponad 1/5 dziewczqt (20,6%) z trzecich klasach 

gimnazjum oraz w drugich klasach szk6t ponadgimnazjalnych ofiarq przemocy padta 1/6 dziewczqt 

(17,1%) i ponad 1/4 chtopc6w (28,3%). 

Najcz~sciej wskazywanymi formam i przemocy byty - bycie dr~czonym przez grup~ (ponad 15% 

uczni6w w trzecich klasach gimnazj6w i 14,8% uczni6w z drugich klas szk6t ponadgimnazjalnych), 

bycie zaatakowanym przez kogos (ponad 11% i ponad 12%), bycie ofiarq przemocy elektronicznej 

realizowanej za pomOCq telefonu lub internetu (okoto 10% i 7%), doznanie uszczerbku w postaci 

celowego zniszczenia przez kogos rzeczy b~dqcych wtasnosciq ofiary (ponad 8% i ponad 5%) oraz 

bycie w grupie atakowanej przez innq (ponad 5% i ponad 8%). 

Wsr6d os6b dorostych nadal sprawstwo przemocy pozostaje zachowaniem typowym dla 

m~iczyzn, gdyi kobiety ponad pi~ciokrotnie rzadziej przejawiajq tego typu zachowania. W 2016 roku 

odnotowano 1319 sprawc6w przemocy, podczas gdy w 2015 roku - nieco wi~cej, gdyi 1380 os6b. 

Do najcz~stszych form stosowanej przemocy naleiq zachowania agresywne, niece rzadziej przemoc 

psychiczna i sporadycznie zgtaszana jest przemoc 0 charakterze seksualnym. Matoletn i cztonkowie 

rodzin, jesl i doswiadczajq przemocy domowej, to najcz~sciej w formie psychicznej i prawie 

na podobnym poziomie przemocy fizycznej . Sporadycznie ujawniana jest przemoc 0 charakterze 

seksualnym. 

Tabela nr 14 
Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie wsr6d mieszkanc6w todzi 
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seksualna 27 16 

11¥n:~m~_c:~9.~~~ ,ITt_alol~tn, fch" " ",. "'~k to '~'\.<*'" ,?V~ "~"''\< if.;;j»~ "W'" 
,,"~A~~:~~$t~~&~~®htsn:2 :~:l tt~ 

fizyczna 129 183 
psychiczna 159 187 
seksualna 2 4 

irod/o: Sprawozdanie zespo/u interdyscyplinarnego dzia/ajqcego na rzecz przeciwdzia/ania przemocy w rodzinie za rok 2015 

i 2016 

Z perspektywy funkcjonowania instytucji, wyst~powanie zjawiska przemocy domowej 

aktywizuje stuiby odpowiedzialne za przeprowadzenie dziatan majqcych na celu zmniejszenie skali 

przemocy i ochron~ os6b poszkodowanych. Sposr6d instytucji zobowiqzanych do rozpocz~cia 

procedury Niebieskiej Karty, to najcz~sciej funkcji tej podejmowali si~ funkcjonariusze Policji - 1206 

wszcz~tych procedur N.K. Z pozostatych instytucji - Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w lodzi, 

kt6ry podjqt 77 procedur. Inne instytucje wskazane w tabeli, raczej rzadko podejmowaty dziatania. 

Zwraca jednak uwag~ fakt, ii liczba zatoionych Niebieskich Kart w lodzi w latach 2015 i 2016 ulegt 

nieznacznemu zmniejszeniu. 

Tabela nr 15 
Procedura Niebieskiej Karty w todzi 

Instytucje 2015 2016 
Policja 1235 1206 
MOPS 110 77 
MKRPA 5 5 
Edukacja/szkola 23 24 
Ochrona zdrowia 7 7 
tqcznie 1380 1319 

trod/o: Sprawozdanie zespo/u interdyscypl inarnego dzia/ajqcego na rzecz przeciwdzia/ania przemocy w rodzinie za rok 2015 

i 2016 

2.3. Potrzeby rodzin w zakresie wsparcia 

Badani cztonkowie rodzin, kt6rzy na co dzien korzystali ze wsparcia asystenta rodziny udzielali 

odpowiedzi na pytania 0 dost~pne dla nich ir6dta wsparcia, oraz 0 formy pomocy 

i instytucje, z pomocy kt6rych jeszcze chcieliby skorzystac. Na podstawie udzielonych odpowiedzi 
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sporzqdzono wykaz wsparcia otrzymywanego oraz zakres wsparcia oczekiwanego. Na podstawie 

ujawnianych problemow ustalono sfery wymagajqce wsparcia. 

2.3 .l.Wsparcie otrzymywane 

Srodowiska obj~te wsparciem asystenta rodziny ujawniaty pomoc, ktorq otrzymywaty 

od instytucji. Liczba wskazan wynosi 672 odpowiedzi udzielone przez 230 osoby badane. Kaidy 

z badanych wskazywat na kilka irodet wsparcia, z ktorych korzystali cztonkowie gospodarstwa 

domowego. Z badan wynika, ie instytucjq wiodqcq w oferowaniu pomocy jest Miejski Osrodek 

Pomocy Spotecznej w todzi, ktory udziela badanym pomocy finansowej, materialnej oraz 

niematerialnej - tqcznie 48,9% odpowiedzi (wtqczajqc pomoc pedagoga z MOPS - 49,9%). Pomoc 

innych instytucji obejmuje zaspokojenie kilku rodzajow potrzeb. Cztonkowie gospodarstw domowych 

korzystali z pomocy psychologa - 15% odpowiedzi, pedagoga szkolnego - 10% wskazan, z porad radcy 

prawn ego - 7,7% odpowiedzi, psychiatry -6,7% i terapeuty uzaleinien - 5,5% odpowiedzi. 

Na kolejne 23% wskazan sktada si~ kafeteria typow wsparcia oferowanego przez roine podmioty, 

gtownie 0 charakterze pomocy psychologicznej i doradztwa. Fakt, ie wiodqcq instytucjq w udzielaniu 

wsparcia jest pomoc spoteczna, nie jest korzystne, poniewai rodziny charakteryzuje wiele 

problemow, w rozwiqzywaniu ktorych powinny zostac wtqczone takie inne instytucje i organizacje 

w tym pozarzqdowe, z udziatem ktorych, rodziny mogtyby otrzymac szerszy zakres pomocy. 

Tabela nr 16 

Typy wsparcia otrzymywanego 

Liczba 
Typy wsparcia odpowiedzi 

% 

Pomoc finansowa i materialna z MOPS 26,0 

Pomoc niematerialna MOPS 22,9 

Psycholog 15,8 

Pedagog szkolny 10,0 

Porady prawne 7,7 

Psychiatra 6,7 
Terapia uzaleinien 5,5 
Socjoterapia 0,9 
Radny 0,4 
Terapia rodzinna 0,3 
Doradca zawodowy 0,3 
Terapia psychologiczna 0,3 
Pedagog MOPS 0,1 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 0,1 
Terapia wlasna 0,1 
Terapia malienska 0,1 

Pedagog specjalista z projektu 0,1 
Projekt "Rodzina w Centrum" 0,1 
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Wsparcie finansowe na usamodzielnienie 0,1 
Swietlica srodowiskowa 0,1 

Nie wskazano 1,9 
100% 

Zr6dlo : opracowanie wlasne 

Poddajqc analizie rodzaje wsparcia dost~pnego dla rodzin, to wi~kszosc sprawnie 

funkcjonowata w obszarze kilku jego typow. Blisko potowa badanych - 49,1% korzystata z 2-3 form 

pomocy. Szersza oferta pozyskiwania wsparcia od 4 do 5 rodzajow, dost~pna byta dla 23,5% 

badanych rodzin. Powyiej 6 dost~pnych form wykorzystywana byta przez 8,3% badanych. 

Zdecydowanie rzadko rodziny korzystaty tylko z jednej formy pomocy -13,5% badanych. Reasumujqc 

- wi~kszosc badanych rodzin obj~ta byta kilkoma rodzajami pomocy a ponad 1/3 (31,8%) mogta 

skorzystac z 4 i wi~cej typow wsparcia. 

Tabela 17 
liczba typow wsparcia otrzymywanego 

Liczba typow wsparcia Odsetek odpowiedzi % 

Nie wskazano 5,7 

1 13,5 

2-3 49,1 

4-5 23,5 

6 i wi~cej 8,3 

Zr6dlo : opracowanie wlasne; N=230 gospodarstw domowych 

2.3.2 .Wsparcie oczekiwane 

Wsparcie oczekiwane jest tym zasobem, ktory nie jest dost~pny a rodziny chciatyby z niego 

skorzystac, poprawiajqc tym samym, jakosc funkcjonowania wszystkich cztonkow gospodarstwa 

domowego. Badani udzielili 1093 odpowiedzi (230 gospodarstw domowych). ktorych tresciq jest 

wskazanie typow wsparcia oczekiwanego. 

Tabela nr 18 

Typy wsparcia oczekiwanego 

Typy wsparcia oczekiwanego % 

Wsparcie poprawiajqce samoocen~, kondycj~ zdrowia i relacje spoteczne 26,4% 

Ksztaltowanie umiej~tnosci wychowawczych 22,3% 

Uczenie nowych umiej~tnosci i szkolenia zawodowe 18,1% 

Wspieranie edukacji dzieci i rozwijanie zainteresowan 16,4% 
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Organizowanie wypoczynku dla dzieci 8,1% 

Terapia dla dzieci 5,3% 

Organizowanie czasu wolnego 2,7% 

Planowanie rodziny 0,5% 

Alternatywne bezpieczenstwo 0,1% 

Zmniejszenie poziomu zadluienia lokalu 0,1% 

100% 

Zrodlo : opracowanie wlasne; N=1093 odpowiedzi 

Najwi~cej odpowiedzi badanych koncentrowato si~ na ch~ci uzyskania zasob6w pozwalajqcych 

na popraw~ samooceny, kondycji zdrowia i relacji spotecznych - 26,4% odpowiedzi. Na wymienionq 

kategori~ sktadaty si~ nast~pujqce rodzaje dziatan obejmujqcych: prac~ psychologicznq dotyczqCq 

wyraiania ztosci, radzenia sobie z krytykq, praca nad poczuciem wtasnej wartosci i popraWq 

atrakcyjnosci, w tym fizycznej zwiqzanej z kondycjq zdrowia i umiej~tnosciq prezentowania siebie. 

Badani wymienili takie ch~c skorzystania z pomocy specjalistycznej w zakresie terapii uzaleinien 

(w miejscu zamieszkania) w tym nabywania umiej~tnosci kontrolowania swojego zachowania, 

radzenia sobie z przemocq a takie nabycia zasob6w pozwalajqcych na nawiqzywanie pozytywnych 

relacji . Chcieliby takie uzyskac porad~ seksuologa. Rzadkie oczekiwania obejmowaty uzyskania 

wsparcia z NFZ i PFRON w sprawie refundowania koszt6w leczenia i in. 

Drugq z wymienionych kategorii jest ksztattowanie umiej~tnosci wychowawczych - 22,3% 

wskazan. Odpowiedzi badanych zawarte w tej kategorii obejmujq nabywanie umiej~tnosci petnienia 

funkcji rodzica, wspierania dziecka w relacji z ojcem/matkq, kt6ry nie jest cztonkiem gospodarstwa 

domowego, uczenie komunikowania z dziecmi i udziat w grupie wspierajqcej umiej~tnosci 

rodzicielskie. 

Na trzeciej pozycji, kt6ra obejmuje zdobywanie nowych umiej~tnosci w tym szkolenia 

zawodowe - 18,1% - zawarto szereg aktywnosci niezb~dnych do budowania pozycji zawodowej, 

uzyskania stabilnego ir6dta zarobkowania a takie planowania wydatk6w. Badani chcieliby podnosic 

kwalifikacje zawodowe i poziom wyksztatcenia, nauczyc si~ obstugi komputera i program6w 

biurowych, wtadac j~zykiem obcym i racjonalnie gospodarowac finansami rodziny. Nast~pne 

kategorie to organizowanie pomocy w procesie edukacji, w tym rozwijania zainteresowan u dzieci -

16,6% wskazan. Na wymienione oczekiwane wsparcie sktadaty si~ pomoc w odrabianiu lekcji 

i w nauce, jako moiliwosc skorzystania z korepetycji z j~zyka angielskiego, moiliwosc uczestniczenia 

przez dziecko w zaj~ciach fotografii i rysunku a takie oddziatywania majqce na celu popraw~ 

zapami~tywania tresci informacji przez dzieci. Rzadziej, choc rodzice wspominali 0 wsparciu 

w organizowaniu wypoczynku dla dzieci - 8,1% i zorganizowaniu terapii dzieciom - 8,1%. Raczej 

bardzo rzadko odpowiedzi wskazywaty na ch~c uzyskania wsparcia w organizowaniu czasu wolnego 
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u samyeh badanyeh ezfonk6w gospodarstw domowyeh (os6b dorosfyeh) - 2,7%. Sporadyeznie 

wspominano 0 potrzebie skorzystania z porad dotyezqeyeh planowania rodziny - 0,5%, zapewnienia 

dla siebie miejsea w hostelu dla ofiar przemoey - jako alternatywny spos6b zapewnienia sobie 

poezueia bezpieezenstwa - 0,1% ezy zainteresowanie programami majqeymi na eelu zmniejszenie 

zadfuienia lokalu - 0,1%. 

Tabela nr 19 

Wykaz typow wsparcia oczekiwanego 

Liczba 
Typy wsparcia oczekiwanego wskazan 

% 

Organizowanie wypoczynku dla dzieci 8,1% 

Ksztattowanie umiej~tnosci wychowawczych 7,9% 

Pomoe w nauce u dzieci 7,4% 

Rozwijanie zainteresowan u dzieci 6,3% 

Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 6,3% 

Terapia psychologiczna dla dzieci 5,3% 

Praca nad poczuciem wlasnej wartosci 5,3% 

Praca nad wypelnianiem roli matki/ojca 4,7% 

Poprawa swojego wyglqdu/atrakcyjnosci 4,7% 

Podniesienie poziomu wyksztalcenia 4,3% 

Ksztaltowanie umiej~tnosci komunikowania z dziecmi 4,0% 

Umiej~tnosc nawiqzywania pozytywnych relacji 3,3% 

Wspieranie dziecka w relacji z jego ojcem/matkq 3,0% 

Poprawa kondycji fizycznej 3,0% 

Szkolenie/grupa wsparcia dla rodzic6w 2,7% 

Organizowanie wlasnego czasu wolnego 2,7% 

Praca psychologiczna dotyczqca wyraiania zlosci 2,6% 

Poprawa zapami~tywania u dzieci 2,5% 

Ksztaltowanie umiej~tnosci prezentowania siebie 2,1% 

Nauczenie si~ korzystania z komputera 2,0% 

Nauczenie si~ j~zyka obcego 2,0% 

Praca psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie 1,9% 

Nauczenie si~ obslugi program6w biurowych 1,8% 

Terapia uzaleinien/praca nad kontrolowaniem zachowan 1,6% 

Planowanie wydatk6w 1,6% 

Praca psychologiczna dotyczqca radzenia sobie z krytykq 1,4% 

Planowanie rodziny 0,5% 

Porady seksuologa 0,2% 

Dost~pnosc miejsca w hostelu dla Ofiar Przemocy 0,1% 

Zaj~cia z fotografii lub rysunku dla syna 0,1% 

Korepetycje z j~z. angielskiego (poziom podst. i gimn.) 0,1% 

Terapia uzaleinien prowadzona w domu 0,1% 
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Szkolenia zawodowe 0,1% 

Zakwalifikowanie do pracy w celu odpracowania dtugu 
0,1% 

czynszowego przez UMt 

Wsparcie NFZ 0,1% 

PFRON doptata do art. rehabilitacyjnych 0,1% 

trodlo: opracowanie wlasne; N=1093 odpowiedzi 

Ustalono takie liczb~ form pomocy dla gospodarstw domowych, kt6ra spetnitaby oczekiwania 

pozwalajqce na zaspokojenie potrzeb cztonk6w rodzin . Skala potrzeb wsparcia ujawnia r6inic~ 

mi~dzy dost~pnym wsparciem a oczekiwanym. Rodziny, kt6re korzystajq z jednego rodzaju wsparcia 

majq podobne oczekiwania w sferze pomocy, kt6rq chcieliby jeszcze otrzymac - 13 % gospodarstw. 

Z kolei gospodarstwa korzystajqce z 2-3 rodzaj6w pomocy majq mniejsze roszczenia wobec pomocy 

oczekiwanej - zaobserwowano mniej wskazan wsparcia oczekiwanego (w por6wnaniu z otrzymanym) 

w tym przedziale - 29,6%. Natomiast rodziny korzystajqce z 4 i wi~cej typ6w wsparcia ujawnHy 

bardzo duiq potrzeb~ otrzymania nawet ponad 16 typ6w pomocy - 48,2% gospodarstw domowych. 

Wsr6d wymienionych, prawie co czwarte gospodarstwo deklarowato potrzeb~ obj~cia 4 - 6 formami 

pomocy (23%), blisko 15% (14,8%) gospodarstw bytaby zdecydowana skorzystac z 7 - 10 rodzaj6w 

wsparcia a 10,4% gospodarstw ujawnito deficyty wymagajqce interwencji jedenastu i wi~cej typ6w 

pomocy. Skala zapotrzebowania na wsparcie ujawnia poziom deficyt6w gospodarstwach domowych, 

kt6rym badani nie potrafiq sami sprostac. 

Tabela nr 20 

Liczba form wsparcia oczekiwanego 

Odsetek 
Liczba form wsparcia oczekiwanego gospodarstw 

Nie wskazano 9,1% 

1 13,0% 

2-3 29,6% 

4-6 23,0% 

7-10 14,8% 

11-15 6,1% 

16 i wi~cej 4,3% 

100% 
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Zr6dlo: opracowanie wlasne; N=230 gospodarstw 

Badani cztonkowie rodzin odpowiadali takie na pytanie, od jakich jeszcze instytucji chcieliby 

otrzymac pomoc. Uzyskano 70 odpowiedzi, z kt6rych najczE;sciej wskazywanCl instytucjCl byt ZarzCld 

Lokali Miejskich w todzi - 38,6% wskazan . Badani ujawniali problemy dotyczqce zapewnienia 

odpowiednich warunk6w mieszkaniowych, w tym redukcji zadtuienia . Na drugiej pozycji, choc jui 

zdecydowanie rzadziej wymieniano Urzqd Miasta todzi - 8,7% i Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej 

w todzi - 7,1%, od kt6rych chcieliby jeszcze otrzymac pomoc. Nieco rzadziej formutowano 

oczekiwania wobec Powiatowego UrzE;du Pracy - 5,7% wskazan. 

UwzglE;dniajClc zakres dziatania wskazanych instytucji moina sklasyfikowac je wedtug 

adekwatnych form proponowanej pomocy. W takiej perspektywie ponownie na pierwszym miejscu 

wymieniono instytucje zwiClzane z administrowaniem lokali miejskich - 41,4%. Kolejnymi instytucjami 

byty: MOPS w todzi, Caritas, Bank iywnosci i Fundacje (niesprecyzowane) w tym oferujClce pomoc 

w formie Szlachetnej Paczki, od kt6rych moina uzyskac pomoc rzeczowq w tym iywnosc - tClcznie 

17,2% wskazan . Na trzeciej pozycji ulokowano instytucje zwiClzane z leczeniem, pomocCl 

psychologicznq i NFZ w zakresie refundacji leczenia - podobnie jak PFRON a takie leczenie 

psychiatryczne i terapia uzaleinienia alkoholowego - tClcznie 11,4 odpowiedzi. 

Ujawniano takie, jak jui wczesniej wspominano, potrzebE; kontaktu z UrzE;dem Miasta todzi, 

reprezentowanego przez Prezydenta Miasta - 8,7%. 

Problemy dotyczqce zatrudnienia tqczono z Powiatowym UrzE;dem Pracy jak i Ochotniczym 

Hufcem Pracy - 7,1% wskazan . Wyraiano takie potrzebE; pomocy Radcy Prawnego i udania 

siE; do SCldu - 5,8% odpowiedzi. Rzadziej badani chcieliby skorzystac z pomocy instytucji zwiClzanych 

z opiekq i edukacjq dzieci, reprezentowanych przez Wydziat Edukacji UMt i inne instytucje 

edukacyjne (szkoty) jak i itobek, na kt6re tClcznie wskazano 4,2% odpowiedzi. Sporadycznie 

wymieniano Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenie Muzutmanskie - po 1,4% wskazan oraz 

nie okreslono doktadnie instytucji, od kt6rej oczekiwano wsparcia, chociai ujawniono zdecydowanie 

do przyjE;cia pomocy - 1,4% odpowiedzi. 

Tabela nr 21 

Wykaz instytucji wsparcia oczekiwanego 

Odsetek 
Rodzaj instytucji odpowiedzi 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2,9% 

Zarzqd Lokali Miejskich 40,0% 

Leczen ie stomatologiczne bezptatne w ZOZ 1,4% 

Radca Prawny/Sqd 5,8% 
Urzqd Miasta todzi 8,7% 
PUP 5,7% 
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UMt Wydziat Edukacji 1,4% 

Centrum Praw Kobiet 1,4% 

MOPS 7,1% 

Szlachetna Paczka 2,9% 

Instytucje edukacyjne 1,4% 

Bank iywnosci 1,4% 

Caritas 2,9% 
Administracja 1,4% 

Fundacje 2,9% 
Od kaidej innej 1,4% 

Poradnictwo alkoholowe 1,4% 
Ochotnicze Hufce Pracy 1,4% 

itobek 1,4% 
PFRON 2,9% 
Stowarzyszenia muzutmanskie 1,4% 

Wsparcie NFZ 1,4% 

Szpital Psychiatryczny 1,4% 

100% 
Zr6dlo : opracowanle wlasne; N=70 odpowledzi 

Reasumujqc, potrzeby wsparcia formutowane przez osoby badane Sq zdecydowanie szersze 

ni i obecnie otrzymywane, chociai badani w znacznej mierze funkcjonujq w oparciu 0 pomoc 

instytucjonalnq. Moina wysnuc wniosek, ie rodziny obj~te jui pakietem r6inych typ6w wsparcia 

ujawniajq potrzeb~ otrzymania jeszcze szerszej oferty pomocy. 

2 .3 .3 .Deficyty i potrzeby wsparcia 

Przeprowadzona diagnoza t6dzkich rodzin pozwolita na opracowanie matrycy deficyt6w 

rozpoznanych w rodzinach oraz obszar6w wymagajqcych wsparcia . 

W badanych rodzinach rozpoznano osiem obszar6w problemowych wymagajqcych interwencji. 

Kaidy z rozpoznanych obszar6w sklasyfikowano na podstawie wypowiedzi badanych, ujawniajqcych 

problemy cztonk6w rodzin i wskazywane potrzeby. W tych obszarach, w kt6rych opiekunowie dzieci 

ujawniali deficyty - obserwowano odpowiadajqce tym obszarom problemy dzieci, b~dqce albo 

odwzorowaniem problem6w dorostych albo ich konsekwencjq. Na podstawie zbudowanego modelu 

moina wysnuc wniosek, ie wychowywanie si~ dzieci w rodzinach, w kt6rych osoby doroste ujawniajq 

brak umiej~tnosci w rozwiqzywaniu sytuacji trudnych, w iyciu dzieci zaowocuje mniejszymi 

zasobami, kt6re ograniczq ich perspektywy iyciowe. Zaobserwowano, ie badane osoby doroste 

ujawniaty duiy dyskomfort zwiqzany z niedostosowanymi do potrzeb warunkami lokalowymi, w tym 

nieumiej~tnosciq zapewnienia sobie lepszego (wi~kszego, zmodernizowanego) mieszkania, 

zmniejszenia zadtuienia i braku umiej~tnosci funkcjonowania instytucjonalnego, kt6re pozwolityby 

na rozwiqzanie tych trudnosci - przynajmniej w cz~sci. U dzieci odpowiednikiem problem6w 

rodzic6w jest brak wtasnej przestrzeni, kt6ry wynika z "ciasnoty" w mieszkaniu. Z kolei bezrobocie 
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osob dorostych powiqzane z dysponowaniem ograniczonymi srodkami a takie nieumiej~tnosciq 

gospodarowania zasobami finansowymi, brakiem zainteresowan i kwalifikacji, ktore utatwityby 

zdobycie okreslonego zawodu - odpowiadajq problemom u dzieci w nauce, ktore w przysztosci b~dq 

z duiym prawdopodobienstwem skutkowaty bezrobociem. 

Rodzice zauwaiali u siebie niski poziom umiej~tnosci rodzicielskich w zakresie wypetniania rol 

ojca/matki. Odpowiednikiem problemow u dzieci jest doswiadczanie relacji pozbawionych wsparcia 

z rodzicami/opiekunami. Moina przypuszczae, ii jest to poktosie deficytow rodzicow. 

Naduiywanie alkoholu i inne zachowania zwiqzane z brakiem kontroli w obszarze uzaleinien 

u dorostych przejawia si~ ujawnianiem przez dzieci adekwatnych problemow jui we wczesnych 

latach iycia - eksperymentowaniem ze srodkami psychoaktywnymi, ujawnianiem braku kontroli 

czasu sp~dzanego przy grach komputerowych - wymagajqcych podj~cia interwencji i korekcji z uwagi 

na narastajqce konsekwencje zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Organizowanie czasu wolnego przez rodzicow/opiekunow takie sprawiato im problemy. 

Konstruktywne planowanie wypoczynku i czasu wolnego dotyczyto braku srodkow finansowych 

na wspieranie tej sfery iycia, ale takie koncepcji jak sp~dzie czas i wiedzy gdzie skorzystae 

z nieodptatnych lub cz~sciowo finansowanych zaj~e . Zapewnienie wypoczynku wymaga 

jednak od rodzicow umiejE:tnosci organizacyjnych, by sPE:dzanie czasu wolnego nie wiqzato 

siE: z wysokonaktadowq absorpcjq srodkow. Opiekunowie wykazywali nieznajomose dostE:pnych 

miejsc dla zaspokojenia tych potrzeb. 

Problemy ze zdrowiem obejmowaty, zarowno u osob dorostych jak i dzieci, sferE: zdrowia 

fizycznego i psychicznego. Chory rodzic nie potrafi dbae 0 zdrowie swoich dzieci. Nawarstwiajqce 

siE: problemy w rodzinach, ktorych ujawniono nawet kilkanascie - eksploatowaty zasoby rodzin. 

Przyczyniaty siE: do pogorszenia samopoczucia rodzicow i dzieci. Badani narzekali takie na brak 

dostE:pu do zrodet wsparcia, przyjaciot i innych iyczliwych osob. Wspominali 0 doswiadczaniu 

wrogosci i samotnosci. Dzieci takie ujawniaty relacje z rowiesnikami i rodzicami pozbawione wsparcia 

i wiE:zi z innymi. Czynnikiem 0 szczegolnym stopniu degradacji relacji w rodzinie i w srodowisku 

rowiesniczym u dzieci to rozpoznane zachowania agresywne i doswiadczanie przemocy. Zarowno 

cZE:sci osob dorostych jak i dzieci dotyczyty problemy komunikowania pozbawionego agresji, 

przejawiali zachowania agresywne, ale tei byli ofiarq cudzej agresji. Obszary wymagajqce wsparcia 

powinny bye - w zwiqzku z przeprowadzonq diagnozq rodzin - adresowane zarowno do rodzicow 

i opiekunow a takie na dzieci. 

Matryca nr 1. 
Rozpoznane deficyty i obszary wymagaj'lce wsparcia 

Deficyty rozpoznane Sfery wymagajClce wsparcia Deficyty rozpoznane Sfery wymagajClce 
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u rodzic6w/oplekun6w u rodzic6w/opiekun6w u dzieci wsparcia u dzieci 

Wsparcie umiej~tnoSci 
Brak umiej~tnoSci administrowania zasobami Pomoc w budowaniu 

zorganizowania przestrzeni lokalowymi i budowania wlasnej przestrzeni-
i umiej~tnosci przyjaznej przestrzeni, wsparcie Brak prywatnej wspieranie budowania 

funkcjonowania umiej~tnosci funkcjonowania przestrzeni. przyjaznego otoczenia . 
instytucjonalnego. instytucjonalnego. 

Brak zatrudnienia, 
kwalifikacji, zainteresowan Wspieranie umiej~tnoSci 
i wiedzy sluiCjcej poprawie niezb~dnych do poruszania si~ na Problemy z uczeniem Wsparcie procesu 

funkcjonowania rynku pracy i zarzCjdzania si~ i rozwijaniem edukacji i rozwijania 
zawodowego i budietem. Wsparcie materialne. zainteresowan. zainteresowan. 

finansowego. 

Wspieranie roli rodzica Wsparcie w budowaniu 

Problemy w sprawowaniu i budowaniu zasob6w Pozbawione wsparcia dobrych wzorc6w w 
funkcji rodzica wychowawczych i planowania relacje z rodzicami rodzinie 

rodziny. 

Problem z kontrolCj Wsparcie w kontrolowaniu Uiywanie srodk6w Korygowanie zachowan 
zachowan 0 znamionach niekorzystnych dla zdrowia psychoaktywnych, szkodliwych dla 

uzaleinien. zachowan 0 znamionach zachowania 0 cechach zdrowia . 
uzaleinien. uzaleinien. 

Nieumiej~tnosc Wspieranie w organizowaniu Problemy Wsparcie 
konstruktywnego czasu wolnego. z organizowaniem w organizowaniu 

organizowania czasu wypoczynku dla dzieci. wypoczynku dla dzieci. 
wolnego i wypoczynku . 

Leczenie i korygowanie 
Problemy ze zdrowiem Wsparcie ksztaltowania nawyk6w Zaburzenia zdrowia zaburzen w sferze 
fizycznym, psychicznym w zakresie zdrowia fizycznego, fizycznego, zdrowia fizycznego, 

i emocjonalnym psychicznego i emocjonalnego. psychicznego psychicznego, 
wymagajCjce leczenia, Wsparcie poprawiajCjce i emocjonalnego. emocjonalnego, terapia 

korekcji i wsparcia . samoocen~ . dla dzieci. 

Deficyt umiej~tnosci Ksztaltowanie umiej~tnosci Pozbawione wsparcia Wsparcie w budowaniu 
budowania wspierajCjcych budowania wspierajCjcych relacje z rodzicami wi~zi z innymi. 

relacji. i iyczliwych relacji. i r6wiesnikami. 

Brak umiej~tn oSci Uczenie asertywnych zachowan i Uczenie asertywnych 
komunikowania bez budowania poczucia Zachowania agresywne zachowan 

przemocy i budowania bezpieczenstwa. i doswiadczanie i budowanie poczucia 
poczucia bezpieczenstwa. przemocy. bezpieczenstwa . 

Zrodlo: opracowanie wlasne 

3. Program Wspierania Rodziny w todzi 

"Program Wspierania Rodziny w todzi" opracowany na lata 2018 - 2020 wtqcza 

si~ w realizacj~ przestania zawartego w preambule ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). w kt6rej zawarte 
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jest przekonanie, ie skuteczna pomoc dla rodziny przeiywaj'lcej trudnosci w opiekowaniu 

si~ i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich moie bye osi'lgni~ta przez 

wsp6tprac~ wszystkich os6b, instytucji i organizacji pracuj'lcych z dzieemi i rodzicami. Zatoienia 

i cele programu pozostaj'l zbieine z programami realizowanymi przez inne jednostki organizacyjne 

samorz'ldu terytorialnego wykonuj'lce zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zast~pczej . 

3 .1. Struktura prograrnu 

Struktura "Program Wspierania Rodziny w todzi" zawiera opis cel6w realizacji, podstaw~ 

prawn'l, ir6dta finansowania, przewidywane skutki oddziatywania oraz monitoring. Opracowano 

takie analiz~ mocnych i stabych stron Programu. 

3.1.l.Cel Programu 

" Program Wspierania Rodziny w todzi" opracowany na lata 2018 - 2020 rna za zadanie 

integracj~ dziatan wzmacniaj'lcych kapitat spoteczny rodzin przeiywaj'lcych trudnosci opiekunczo

wychowawcze. Realizacja Programu obejmuje rozwijanie umiej~tnosci wychowawczych, 

pozwalaj'lcych na wywi'lzywanie si~ z podjE:tych r61 rodzica a takie wspieranie dziatan integruj'lcych 

rodzinE:, przeciwdziataj'lc tym samym jej spotecznej marginalizacj i. Zadania w ramach kt6rych 

podejmowane S'l dziatania wspieraj'lce rodzin~ wynikaj'l z zapisu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastE:pczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Wsparcie 

obejmuje cele: 

1. Rozw6j systemu opieki nad rodzin'l i dzieckiem. 

2. Wzmocnienie roli i funkcji rodz iny. 

3. ZwiE:kszenie efektywnosci ustug swiadczonych na rzecz wspierania rodziny. 

Zakres podejmowanych dziatan ma za zadanie dostarczac wsparcie rodzinom celem poprawy 

ich funkcjonowania . 

3.1.2 .Podstawa prawna Programu 

" Program Wspierania Rodziny w todzi" opracowany na lata 2018 - 2020 przygotowywany jest 

w oparciu 0 art. 176 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast~pczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Ide'l Programu jest podejmowanie dziatan 

" Dla dobra dzieci, kt6re potrzebuj'l szczeg61nej ochrony i pomocy ze strony dorostych, 

srodowiska rodzinnego, atmosfery szczE:Scia, mitosci i zrozumienia, w trosce 0 ich harmonijny 
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rozw6j i przysztq samodzielnosc iyciowq, dla zapewnienia ochrony przystugujqcych im praw 

i wolnosci, dla dobra rodziny, kt6ra jest podstawowq kom6rkq spoteczenstwa oraz naturalnym 

srodowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej cztonk6w, a w szczeg61nosci dzieci" . 

3.1.3.Finansowanie Programu 

Realizacja "Programu Wspierania Rodziny w todzi" opracowanego na lata 2018 - 2020 zostanie 

sfinansowana w oparciu 0 srodki wtasne budietu Miasta todzi, tj. : 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, 

Miejskiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii, 

Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

Pozostate ir6dta pozyskiwania srodk6w finansowych, tj. : 

dotacje celowe z budietu paristwa na finansowe wsparcie jednostek samorzqdu 

terytorialnego, 

dotacje celowe w ramach rZqdowych program6w wspierania rodziny systemu pieczy 

zast~pczej, 

fundusze Unii Europejskiej, 

wktad wtasny organizacji pozarzqdowych . 

3.1.4.Przewidywane skutki Programu 

"Program Wspierania Rodziny w todzi" opracowany zostat w celu zapewnienia wsparcia 

rodzinom przeiywajqcym problemy opiekuriczo-wychowawcze. 

Oczekiwania wobec podejmowanych dziatari instytucji w ramach rozwoju systemu opieki 

nad rodzinq i dzieckiem obejmujq zapewnienie wsparcia dla rodzin wymagajqcych pomocy 

w zaspokojeniu potrzeb podstawowych w ramach wypetnianej funkcji opiekunczej . Za miar~ potrzeb 

podstawowych przyj~to minimum egzystencji", bez zaspokojenia kt6rych rodzina nie moie 

funkcjonowac. Adresatami podejmowanych dziatan Sq osoby doroste jak i dzieci. 

Prowadzenie oddziatywan majqcych na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny ma za zadanie 

ograniczac deficyty rodzin, kt6re utrudniajq im funkcjonowanie. System wsparcia obejmuje pomoc 

w rozwiqzywaniu trudnych sytuacji iyciowych, wsparcie specjalistyczne prowadzone celem 

przywr6cenia zdolnosci do konstruktywnego wypetniania r61 rodzicielskich . Oczekiwanymi 

rezultatami prowadzonych dziatari jest spadek liczby dzieci umieszczanych w plac6wkach rodzinnej 

pieczy zast~pczej . 

II Kurowski P. (2002) Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejscie, dost~pny 13.1O.2017r. 

pod adresem: https:/ /www.ipiss.com.pl/?zaklady:minimum-socjalne-oraz-m inim um-egzystencji . 
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W zWiqzku z zadaniem dotyczqcym zwi~kszania efektywnosci ustug sWiadczonych na rzecz 

wspieran ia rodziny oczekuje si~ prowadzenia szkolen pracownik6w, majqcych na celu zwi~kszanie 

zasob6w pozwalajqcych na jak najlepsze wspieranie cztonk6w rodzin . Realizacja zadania powiqzana 

jest takie z nawiqzywaniem sieci wsp6tpracy instytucjonalnej powotywanej celem oferowania 

jak najlepszego poziomu ustug. 

Przewiduje si~ , ii prowadzone oddziatywania w ramach Programu zahamujq proces spotecznej 

ekskluzji rodzin i przyczyniq si~ do odpowiedzialnego wychowywania dzieci w rodzinach . 

3.1.5 .Koordynacja i Monitoring Programu 

Koordynatorem " Programu Wspierania Rodziny w lodzi" opracowanego na lata 2018 - 2020 

jest Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w lodzi, kt6ry wsp6tpracuje z innymi jednostkami 

samorzqdowymi i organizacjami pozarzqdowymi w procesie realizacji zadan. W zatoionej 

perspektywie czasu - lata 2018 - 2020 przewiduje si~ przeprowadzenie zaprojektowanych dziatan. 

Uwzgl~dnia si~ j ednak wprowadzanie modyfikacji Programu w zakresie proponowanych form 

realizacji zadan. 

Wdraianie Progromu b~dzie oceniane przez powotany do tego celu zesp6t ds . Monitorowania 

Programu Wspierania Rodziny w lodzi. Ocena realizacji zadan b~dzie przeprowadzana w oparciu 

o ewaluacj~ . Sporzqdzanie rocznych sprawozdan odbywac si~ b~dzie w ramach kompetencji 

poszczeg61nych kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta lodzi oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych. Sprawozdania roczne, sporzqdzane przez poszczeg61nych realizator6w, 

przedktadane b~dq koordynatorowi Programu, reprezentowanemu przez Miejski Osrodek Pomocy 

Spotecznej w lodzi, celem przedtoienia sprawozdania zbiorczego. 

Ewaluacja programu odbywac si~ b~dz i e w okresach 6-miesi~cznych w oparciu 0 wskainiki 

ilosciowe, tj. : 

l.Czas trwania zaj~c 

2.Liczba spotkan 

3.Liczba uczestn ik6w 

4.Liczba konsultacji 

5.Liczba swiadczeniobiorc6w 

Na podstawie zaplanowanych ofert i wskainik6w ich realizacji zostanie sporzqdzone 

sprawozdanie roczne i koncowe z realizacji Progromu. 

3.2. Analiza SWOT 
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Analiza strategiczna "Programu Wspierania Rodziny w lodzi" opracowanego na lata 2018 -

2020 ujawnia mocne i stabe strony projektu a takie szanse i zagroienia . Projekt realizowany jest 

przez instytucje, w tym kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta lodzi a takie organizacje pozarzqdowe, 

kt6re wtqczajq si~ w dziatania majqce na celu wspieranie t6dzkich rodzin. Analiza SWOT jest ocenq 

moiliwosci realizacji projektu, w kt6rym uwzgl~dnia si~ dost~pne zasoby, dysponowanie kt6rymi 

pozwoli na zaproponowanie i zrealizowanie oferty wsparcia dla rodzin, a takie jest moiliwosciq 

oszacowania ograniczen w realizacji Programu. 

Mocne strony projektu obejmujq zasoby instytucji i organizacji pozarzqdowych b~dqce 

podstawq do funkcjonowania program6w, celem, kt6rych jest wsparcie rodzin . Zasoby obejmujq 

infrastruktur~ instytucji, dost~pnq kadr~ udzielajqcq pomocy, dost~pne srodki i rozwini~te 

interdyscyplinarne wsparcie dla rodzin z dziecmi. Czynnikami wspierajqcymi "Program Wspierania 

Rodziny w lodzi" Sq zasoby lokalne, kt6re mogq zwi~kszyc szans~ powodzenia wdraiania 

zaplanowanych dziatan. Sq to zar6wno uswiadamiane przez otoczenie spoteczne potrzeby inicjujqce 

podejmowanie dziatan dla rodzin, a takie kontynuowanie dotychczas prowadzonych program6w 

w oparciu 0 wsp6tprac~ lokalnych podmiot6w. 

Czynnikiem sprzyjajqcym rozwijanie projektu jest aktywnosc instytucji organizacji oraz 

finansowanie cz~sci zadan ze srodk6w publicznych. 

Czynniki ostabiajqce realizacj~ programu wsparcia obejmujq ograniczenia zasob6w 

finansowych, kadrowych, dost~pnej oferty nie zawsze wyczerpujqcej potrzeby, ale takie zbyt mate 

zaangaiowanie rodzin wynikajqce z deficyt6w, kt6re mogq skutkowac kontynuowaniem deprywacji 

potrzeb. 

Zagroieniem w realizacji dziatan obejmujqcych wsparcie rodzin Sq niewystarczajqce zasoby 

stuiqce zaspokojeniu ujawnianych potrzeb, jak np. mata liczba ofert lokalnych instytucji skierowanych 

na popraw~ warunk6w mieszkaniowych. Zbyt mata motywacja do podj~cia zmiany przez rodziny, 

zwi~kszajqcaa prawdopodobienstwo ekskluzji spotecznej i trwanie w ub6stwie. To takie ryzyko 

eksponowania dzieci na nowe typy zagroien zwiqzanych z dost~pnosciq srodk6w psychoaktywnych, 

alkoholu, korzystania z sieci spotecznych. To r6wniei zmienny budiet, szczeg61nie dotyczqcy 

organizacji pozarzqdowych, kt6ry moie zostac przeznaczony na realizacj~ programu wspierania 

t6dzkich rodzin . 

Matryca nr 2 

Analiza SWOT Programu Wspierania Rodziny w lodzi na lata 2018 - 2020 

Mocne strony Szanse 
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-Udzial instytucji Urz~du Miasta lodzi i podmiotow -Wzrastajqca swiadomosc 0 potrzebie wsparcia rodziny 
pozarzqdowych w budowaniu oferty wsparcia rodzin w srodowisku 
w lodzi -Prowadzenie dlugofalowej polityki w zakresie profilaktyki 
-Dobrze rozwini~ta infrastruktura pomocy spolecznej 
dost~pna we wszystkich rejonach miasta 
-Profesjonalna kadra pracownikow socjalnych swiadczqca 
prac~ socjalnq dla rodzin 
-Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w formie dost~pnych 
nieodplatnych konsultacji pedagoga, psychologa w zakresie 
wsparcia WydzialOw Pracy ~rodowiskowej MOPS 
- Wsparcie asystenta rodziny 
-Siec placowek wsparcia dziennego udzielajqce pomocy 
rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka 
-Siec placowek wsparcia dziennego udzielajqce pomocy 
w formie opiekuriczo - specjalistycznej 
-Infrastruktura wspierajqca matk~ i dziecko w sytuacjach 
trudnych 
-Realizacja projektow wspierajqcych rodziny cZ~Sciowo 

finansowanych ze srodk6w Unii Europejskiej 
-Rozwini~ta interdyscyplinarna pomoc dla os6b rodzin 
z problemem uzaleinieri 
-Rozwini~ta interdyscyplinarna pomoc dla osob rodzin 
z problemem przemocy w rodzinie 
-Dost~pne uslugi jednostek specjalistycznego poradnictwa 
-Programy profilaktyczne dla dzieci realizowane na terenie 
szkol 
-Rodzinna piecza zast~pczej i oferta programu rodzicielstwa 
zast~pczego 

Siabe strony 

-Pomoc dla rodzin gl6wnie instytucjonalna 
niewystarczajqcym udzialem podmiotow non profit 
-Niewystarczajqca oferta wsparcia dla rodzin z dziecmi nie w 
pelni odpowiadajqca oczekiwaniom rodzin 
-Male zasoby rodzin korzystajqcych ze wsparcia asystent6w 
rodziny, utrudniajqce zmian~ sytuacji iyciowej 
-Slaba motywacja rodzin do podejmowania zmian majqcych 
na celu ochron~ przed wykluczeniem spolecznym 
-Mala dost~pnosc do wsparcia specjalistycznego dla dzieci i 
rodzin 
-Niewystarczajqca oferta zaj~c terapeutycznych dla uczni6w 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
- Ograniczony dost~p do specjalistycznego wsparcia 
-Slaby rozw6j wsparcia w zakresie potrzeb lokalowych rodzin 
-Slaby udzial wolontariatu w rozwiqzywaniu problem6w 
rodzin 

trodlo: Opracowanie wlasne 

3.2.1. Identyfikacja czynnik6w 

rodzinnej 
-Moiliwosc pozyskiwania wsparcia finansowego 
ze fr6del zewn~trznych 
-Wspolpraca instytucji rzqdowych organizacji 
w organizowaniu wsparcia dla rodzin 
-Propagowanie projektu rodzicielstwa zast~pczego, jako 
wiodqcego w opiece nad dzieckiem 
-Kontynuowanie pomocy socjalnej paristwa dla rodzin 
z dziecmi majqce udzial w zmniejszaniu wskainikow 
ub6stwa 16dzkich rodzin 

Mocne strony sprzyjajq wykorzystaniu szans tkwiqcych w zaplanowanym projekcie, kt6ry ma 

na celu prowadzenie dtugofalowej polityki wspierania rodzin . Wsparcie instytucjonalne stanowi atut 

prowadzonych dziatan zapewniajqc ofert~ w ramach realizowanych zadan. Z kolei organizacje 
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pozarzqdowe mogq bye mniej stabilne z uwagi na dysponowanie bardziej ograniczonym budietem, 

jednak oferta tych podmiot6w moie wykraczae poza proponowanq ofert~ instytucjonalnq. 

Stabe strony Programu mogq stanowie czynnik ograniczajqcy, gdyi nie zawsze oferta 

proponowanych dziatan wyczerpuje potrzeby rodzin. Mocne strony Programu wptywajq 

na zmniejszenie zagroien, kt6re jednak nie Sq na tyle silne, by przyczynie si~ do zupetnego ich 

usuni~cia . Stabe strony mogq wptywae na utrudnienia w realizowaniu proponowanej oferty wsparcia 

dla rodzin, ale nie Sq czynnikiem, kt6ry m6gtby przyczynic si~ do zupetnego braku realizacji 

zaplanowanych dziatan. 

3 .2.2 . Strategia Programu 

Przeprowadzona analiza SWOT pozwala zatoiye strategi~ konserwatywnq Programu, w kt6rym 

potencjat wewn~trzny ograniczany jest znacznym oddziatywaniem czynnik6w niesprzyjajqcych lub 

ostabiajqcych wdraianie planowanych dziatan. Program Wspierania Rodziny w todzi b~dzie 

realizowany, jednak moie podlegae zmianom i ograniczeniom . Zasadnicze cele wyznaczajqce 

kierunek prowadzonych dziatan nie ulegnq zmianie, jednak moina oczekiwae, ie spos6b ich realizacji 

w formie poszczeg61nych zadan moie podlegae modyfikacjom. 

3.3. Model Programu Wspierania Rodziny 

Program Wspierania Rodziny w todzi na lata 2018-2020 zostat opracowany na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy. Uzyskane wyniki pozwolity na sformutowanie cel6w z uwzgl~dnieniem 

zasady SMART'2. Zgodnie ze wspomnianq zasadq zaktadane cele, by mogty zostac faktycznie 

zrealizowane, powinny zostac skonkretyzowane, by rozum ienie przestania pozostato jednoznaczne. 

Powinny zostae sformutowane w spos6b pozwalajqcy na dokonanie pomiaru . Powinny bye r6wniei 

moiliwe do osiqgni~cia oraz spetniac kryterium istotnosci, stanowiqc wartosc dla jednostki, kt6ra go 

wykonuje a takie wpisae si~ w przewidywany termin realizacji. 

Cele zawarte w Programie spetniajq ww. kryteria, dlatego sformutowane Sq jednoznacznie, jak 

r6wniei pozwalajq na dokonanie pomiaru z zastosowaniem planowanych wskainik6w ilosciowych. 

Sq moiliwe do osiqgni~cia b~dqc cz~sciq planowanego zadania i Sq istotne dla wdraiania Programu 

Wspierania Rodziny, z uwagi na priorytet budowania systemu wsparcia dla rodzin w todzi. Zaktadane 

cele uwzgl~dniajq takie przewidywany czas realizacji wynikajqcy z czasu wdraiania Programu. 

12 Zasada sm art, Encyklopedia zarzadzan ia, adres: https://mfiles .pl/pl/index.php/Zasada_SMART 
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Model Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 obejmuje realizaej~ wyznaezonyeh 

eel6w, tj .: 

eel nr 1. Rozw6j sytemu opieki nad rodzin'l i dzieckiem 

W zakresie wymienionego eelu lokuj'l si~ dziafania instytueji i organizaeji wspieraj'lee rodziny 

w wypefnianiu funkeji opiekunezej. Zakres udzielanej pomoey zostaje wyznaezony wskainikiem 

minimum egzysteneji 13
, kt6ry obejmuje zaspokojenie elementarnyeh potrzeb w zakresie zapewnienia 

wyiywienia, sehronienia (mieszkania), odzieiy, leezenia, utrzymania higieny osobistej, dost~pu 

do systemu oswiaty, zapewnienie kt6ryeh jest niezb~dne do prawidfowego biologieznego 

i spofeeznego funkejonowania rodzin z dziecmi. 

eel. nr 2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny 

Wyznaezony eel obejmuje dziafania instytueji ukierunkowane na wspieranie radzin 

z problemami opiekunezo-wyehowawezymi w wypefnianiu przez nie funkeji. W zakresie dziafan 

instytueji i organizaeji znajduje si~ pomoe w zaspokajaniu potrzeb powiqzana z korekejq dysfunkeji 

majqce skutkowac podniesieniem jakosci iycia i funkejonowania rodzin . 

eel. nr 3. Podnoszenie jakosci i efektywnosci ustug swiadczonych na rzecz wspierania rodziny 

Wyznaezony eel obejmuje dziafania skierowane na podnoszenie kwalifikaeji praeownik6w, 

formufowanie nowyeh powiqzan instytuejonalnyeh, kt6ryeh eelem jest podnoszenie jakosei 

swiadezonyeh usfug. 

Model Programu Wspierania Rodziny prawadzony jest w oparciu 0 wsp6fprae~ instytueji 

lokalnych w tym organizaeji non profit, kt6re wfqezyty si~ we wsp61ne dziafania . Zafoieniem podj~tej 

wsp6tpraey jest oferawanie pragram6w majqeyeh skutkowac popraWq funkejonowania rodzin. 

Schemat nr 4 

Model Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

13 Kurowski P. (2002) Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejscie, dost~pny 
13.10.2017r. pod adresem : https:/ /www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji; Kurowski P. 

(2014) Poziom i struktura zmodyfikowanego minimum egzystencji w 2013 r . (na podstawie danych sredniorocznych), 

dost~pny 13.10.2017 r. pod adresem: http://www.opzz.org.pl/documents/10427 /868136/www_ME_2013-1-12 .pdf 
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irodlo: opracowanie wlasne 

POPRAWA 
FUNKCJONOWANIA 

RODZIN 

3.3.1. Wsparcie rodzin w zakresie rozwoju sytemu opieki nad rodzinq i dzieckiem 

Program Wspierania Rodziny zaktada pomoc rodzinom w wypetnianiu funkcji opiekurlczej. 

W przyj~tym Programie opiekowanie si~ rozumiane jest, jako dziatania wspierajqce przez instytucje 

i organizacje non profit, ktare partycypujq w zaspokajaniu potrzeb rodzin z dziecmi w zakresie 

wyznaczonym przez minimum egzystencji, tj. potrzeb niezb~dnych do zachowania biologicznej 

egzystencji i rozwoju psychofizycznego. Podejmowane dziatania instytucjonalne rozumiane Sq, jako 

wspierajqce dla rodzin - natomiast nie polegajq na wypetnianiu funkcji "zamiast" rodziny. Pomoc 

instytucjonalna, wyznaczona granicq minimum egzystencji, polega na przekazaniu pomocy rzeczowej 

i finansowej celem zabezpieczenia elementarnych potrzeb rodzin. W ramach minimum egzystencji 

wskazuje si~ na zakres pi~ciu obszaraw wymagajqcych zaspokojenia . Obszar pierwszy obejmuje 

pomoc przeznaczonq na zapewnienie wyiywienia przekazywanq w formie optat za positki w szkole, 

przedszkolu, paczek iywnosciowych lub pomocy finansowej na zaspokojenie wspomnianych potrzeb. 

Obszar drugi obejmuje zapewnienie warunkaw mieszkaniowych, w tym wsparcie w pokrywaniu 

kosztaw utrzymania mieszkania, zapewnienia odpowiedniego metraiu lokalu i odpowiednich 

warunkaw sanitarnych, w tym dost~pu do mediaw. W ramach obszaru trzeciego - to zapewnienie 

odzieiy odpowiedniej do par roku, w tym dostosowanej do form aktywnosci dzieci. Kolejny obszar 

obejmuje wsparcie dotyczqce korzystania z nieodptatnych ustug ochrony zdrowia, zakup lekaw 

i podstawowych srodkaw higieny osobistej . W zakresie obszaru piqtego uwzgl~dniono zapewnienie 

opieki przedszkolnej, udzielanie pomocy na wydatki zwiqzane z realizacjq obowiqzku szkolnego. 

3.3.2. Wsparcie rodzin w zakresie Wzmocnienie roli i funkcji rodziny 
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Wspieranie rodziny przeiywajqcej trudnosci w wypetnianiu funkcji opiekunczo - wychowawczej 

to zesp6t planowanych dziatan majqcych na celu przywr6cenie rodzinie zdolnosci do wypetniania tych 

funkcji i jednoczesnie osiqgni~cia moiliwosci samodzielnego funkcjonowania w srodowisku, 

bez wsparcia instytucji pomocowych. To szereg dziatan podejmowanych przez specjalist6w 

wsp6tpracujqcych z rodzinq w celu wieloaspektowego realizowania procesu wsparcia . 

To jednoczesnie dziatanie skierowane na zmniejszanie deficyt6w rodziny poprzez uczenie nowych 

zachowan, ksztaftowanie umiej~tnosci budowania pozytywnych relacji, wzmocnienie kompetencji 

wychowawczych rodzic6w oraz budowanie poczucia bezpieczenstwa i wzajemnego szacunku. Biorqc 

pod uwag~ przeprowadzonq diagnoz~ potrzeb rodzin wymagajqcych wsparcia pomoc powinna bye 

zintensyfikowana w szczeg61nosci w zakresie realizacji potrzeb zWiqzanych z zabezpieczeniem miejsca 

do iycia, wspieraniem w konstruktywnym organizowaniu czasu wolnego, pomocy w funkcjonowaniu 

w sferze zatrudnienia oraz w rozwijaniu dobrych nawyk6w w zakresie zdrowia fizycznego 

i psychicznego. To wsparcie zar6wno umiej~tnosci kreowania wtasnej przestrzeni, w poruszaniu 

si~ na rynku pracy, jak r6wniei wsparcie procesu edukacji i rozwijania zainteresowan u dzieci, 

umiej~tnosci kontrolowania niekorzystnych dla zdrowia zachowan majqcych znamiona uzaleinien 

oraz terapia i profilaktyka w tym obszarze. Kreujqc polityk~ w zakresie wzmocnienia roli i funkcji 

rodzin majqcych trudnosci w prawidtowym wypetnianiu poszczeg61nych r61 spotecznych, niezmiernie 

wainym jest, aby na poziomie lokalnym polityka byta sp6jna i zintegrowana. Efektywna wsp6tpraca 

podmiot6w realizujqcych wsparcie pozwoli w rezultacie na samodzielne funkcjonowanie rodzin 

w srodowisku bez koniecznosci wsparcia instytucjonalnego. 

3.3.3. Podnoszenie jakosci 

rodziny 

efektywnosci ustug swiadczonych na rzecz wspierania 

Podniesienie jakosci i efektywnosci ustug swiadczonych na rzecz rodziny ma na celu takie 

usprawnienie systemu pracy i jakosci ustug swiadczonych przez specjalist6w, aby w efekcie uzyskae 

zdolnose rodziny do prawidtowego wypetniania r61 spotecznych, a tym samym osiqgni~cia moiliwosci 

samodzielnego funkcjonowania w srodowisku, bez wsparcia instytucji pomocowych. W tym celu 

wszyscy specjalisci wsp6tpracujqcy z rodzinq podnoszq swoje kwalifikacje zawodowe, biorq udziat 

w konferencjach, szkoleniach, kursach, panelach dyskusyjnych. Jednoczesnie zdobywajqc wiedz~ 

i umiej~tnosci w zakresie pracy z rodzinq doskonalqc sw6j warsztat zawodowy, co w efekcie zwi~ksza 

moiliwose wieloaspektowego realizowania procesu wsparcia. Biorqc udziat w superwizji utrzymujq 

nie tylko wysoki warsztat swiadczonych ustug, ale r6wniei majq moiliwose uzyskanie nowej, szerszej 

perspektywy widzenia danego problemu co umoiliwia dokonanie trafniejszej diagnozy i przyj~cia 

lepszej strategii terapeutycznej. W Miejski Osrodku Pomocy Spotecznej w todzi zostaty wypracowane 

zasady wsp6tpracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny i specjalist6w, tj. pedagoga oraz 
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psychologa, w zakresie ujednolicenia systemu pracy z rodzinq przeiywajqcq trudnosci w wypetnianiu 

funkcji opiekunczo - wychowawczej . Wiodqcq rol~ petni tu pracownik socjalny, ktory odpowiada 

za prac~ socjalnq, pozostajqc w scistej wspotpracy z asystentem rodziny, realizujqcym zadania 

okreslone w art 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej 

(Dz U 2017 poz 697) . Pracownik socjalny i asystent rodziny pozostajq w statym kontakcie, wymieniajqc 

si~ informacjami dotyczqcymi rodziny oraz omawiajq efekty podejmowanych dziatan. Rola 

specjalistow, tj . pedagoga i psychologa polega na udzieleniu wsparcia w formie konsultacji zarowno 

pracownikowi socjalnemu czy asystentowi rodziny, jak rowniei poszczegolnym czfonkom rodzin 

wymagajqcych pomocy. Specjalisci pomagajq rozpoznawac problemy psychologiczno - pedagogiczne 

w rodzinie i podjqc decyzj~ 0 formach i metodach oddziafywania . 
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Harm onog ra m zadan i wyda t k6w 

Cell : Rozw6j systemu opieki nad rodzin'l i dzieckiem 

Nazwa Czas 
Instytucja 

Zakres wsparcia Wskai niki realizacji celu Forma real iza tji realizuj'lta 
Programu/Zadania Realizacji 

/koordynuj'lta zadanie 

- liczba dzieci i uczni6w kt6rym zostan~ 
oplacone posilki w szkolach i 

a. Wieloletni program wspierania przedszkolach; 
finansowego gmin w zakresie dozywiania 

- liczba rodzin korzystaj~cych z zasilk6w 
"Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" 

celowych na zakup posilku lub zywnoSci; Rzeczowa Miejski Osrodek Pomocy 
na lata 2014-2020; 2018-2020 

i finansowa Spolecznej w todzi 

Cel : Zaspokojenie potrzeb zwi~zanych 
- liczba posilk6w w szkolach i 

z zapewnieniem wyzywienia. 
przedszkolach; 

l.Zaspokojenie potrzeb - liczba zasilk6w celowych dla rodzin 

zwi~zanych z zapewnieniem na dozywianie. 

wyzywienia, oplaty za posilki 
b. Wieloletni program wspierania 

w szkole, przedszkolu. 
finansowego gmin w zakresie dozywiania 
" Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" Organizacje pozarz~dowe 

na lata 2014-2020; - liczba posilk6w; / Miejski Osrodek 

Cel : Prowadzenie jadlodajni, kuchni 
2018-2020 Rzeczowa Pomocy Spolecznej w 

- liczba os6b. todzi / Wydzial Zdrowia 
spolecznych dla os6b z problem em 

alkoholowym i czlonk6w ich rodzin 
i Spraw Spolecznych 

(doros/ych i dzieci). 

2. Zapewnienie potrzeb 
Centrum SWiadczen 

mieszkaniowych: 
a. dodatek mieszkaniowy 

- liczba gospodarstw domowych 2018 -2020 Finansowa 

- koszt6w utrzymania 
Socjalnych w todzi 

mieszkania, b. Programy oslonowe dla najemc6w 
- odpowiedniego metrazu, i uzytkownik6w lokali mieszkalnych 
- odpowiednich warunk6w wskazane w Uchwale nr XXIV/572/16 Rady 

sanitarnych, Miejskiej w todzi z dnia 3 lutego 2016 r. w 

- dost~pu do medi6w. 
sprawie przyj~cia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta todzi na lata 2016-2020. 
-



Cell 

Odpracowanie zadtuienia na podstawie 

Zarzqdzenia Nr 5674/V11/17 Prezydenta -Liczba osob, ktore dokonaty sptaty 

Miasta lodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r. w zadtuienia w formie swiadczenia 2018-2020 
Ugoda / porozumienie 

Zarzqd Lokali Miejskich 

sprawie wprowadzenia moiliwosci sptaty rzeczowego (odpracowaty zalegtoSci) 

zadtuienia z tytutu korzystania z lokali 

mieszkalnych stanowiqcych mieszkaniowy 

zasob Miasta 

Celli 

Moiliwosc roztoienia zadtuienia na raty, 

odroczenia terminu ptatnosci lub 

umorzenia na podstawie Uchwaty Rady 

Miejskiej Nr XCIX/2031/14 z dnia 12 , 
listopada 2014 roku w sprawie okreslenia , 

szczegolowych zasad, sposobu i trybu - Liczba osob, ktore podpisaty ugody w 
umarzania, odraczania lub rozktadania na sprawie sptaty zadtuienia w ratach 

raty naleinosci pieni~inych majqcych 2018-2020 
Ugoda / porozumienie 

Zarzqd Lokali Miejskich 
charakter cywilnoprawny, - Liczba osob, ktorym umorzono zadluienie 

z tytutu optat za lokal mieszkalny 
przypadajilcych Miastu lodzi lub jego 

jednostkom podlegtym, warunkow 

dopuszczalnosci pomocy 

publicznej w przypadkach, w ktorych ulga 

stanowic bt:dzie pomoc publicznil oraz 

wskazania organu uprawnionego do 

udzielania tych ulg 

Celill 

Obniika czynszu z tytutu niskich dochodow 
- Liczba osob, ktore otrzymaty obniikt: 

czynszu w wysokosci stosownej do 2018-2020 Zarzqd Lokali Miejskich 
(liczonych procentowo do wysokosci 

posiadanych dochodow 
Aneks do umowy 

najniiszej emerytury obowiqzujqcej w dniu 

ztoienia wniosku) 
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CellV 

Rozw6j systemu zamiany mieszkan 
- Liczba os6b, kt6re dokonaty zamiany 

lokalu mieszkalnego na mniejszy, kt6rego 
- realizacja zatoien wynikajqcych z Polityki 

koszt utrzymania (w tym czynsz) b~dzie dla 
mieszkaniowej lodzi 2020+ oraz 

nich optymalny 
Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta todzi na 
- Liczba os6b, kt6re dokonaty zamiany na 2018-2020 Zarzqd Lokali Miejskich 

lata 2016 - 2020 - utatwienia dla os6b 
lokal 0 mniejszej powierzchni uiytkowej i 

Ugoda / porolumienie 

starszych w zamianie zbyt duiych mieszkan 
niiszym standardzie w zamian za 

na mniejsze 
uregulowanie przez kontrahenta zamiany 

- system zamian lokali mieszkalnych z 
zadtuienia istniejqcego na koncie 

kontrahentem, kt6ry ureguluje powstate 
finansowym tego lokalu 

zadtuienie czynszowe 

Centrum ~wiadczen 
c. dodatek energetyczny - liczba gospodarstw domowych 2018-2020 Finansowa 

Socjalnych w todzi 

a. Prowadzenie punktu pomocy 
charytatywnej 

Cel : Zapewnien ie osobom Organizacje pozarzqdowe 
3.Zapewnienie odzieiy i obuwia i rodzinom niezb~dnego ubrania, - liczba os6b 2018-2020 Rzeczowa / Wydzial Zdrowia 

dostosowanych do p6r roku . artykul6w chemicznych, sprz~tu i Spraw Spolecznych 
gospodarstwa domowego, suchego 

prowiantu osobie lub rodzinie, kt6ra jest 
tego pozbawiona . 

a."Apteka Komunalna" - zasilki celowe na 
dofinansowanie do zakupu lek6w; -liczba rodzin; Miejski Osrodek Pomocy 

2018-2020 Finansowa 
Spolecznej w todzi Cel: Pomoc dla rodzin w postaci - liczba swiadczen 

4.Korzystanie z nieodplatnych 
dofinansowania do zakupu lek6w. 

uslug ochrony zdrowia, zakup b. "Razem moiemy wi~cej" 
lek6w, zakup podstawowych 

Cel : poprawa stanu zdrowia mieszkanc6w Caritas srodk6w higieny osobistej. 
tadzi b~dilcych w trudnej sytuacji 2018 -2020 Finansowa 

- liczba os6b Archidiecezji t6dzkiej 
materialnej poprzez utatwienie im dost~pu 

I 
do lek6w. 
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c. Wsparcie os6b i rodzin dotkni~tych 
bezdomnosciq, zagroionych bezdomnoSciq 

i wychodzqcych z bezdomnosci. Caritas 

Cel: zabezpieczenie podstawowych potrzeb 2018-2020 
- liczba os6b 

Rzeczowa i finansowa 

os6b i rodzin zagroionych bezdomno5ciq, 
Archidiecezji l6dzkiej 

oraz wychodzqcych z bezdomnosci, 
poprzez dzialania oslonowe w tym 
wsparcie merytoryczne i rzeczowe. 

a. Pomoc materialna dla uczni6w 
o charakterze socjalnym; 

Cel: ~wiadczenia dla uczqcych si~ dzieci i - liczba stypendi6w szkolnych 

S. Zapewnienie opieki 
mlodzieiy, z terenu Miasta lodzi, 2018-2020 Rzeczowa i finansowa 

Miejski Osrodek Pomocy 

przedszkolnej, udzielanie znajdujqcych si~ w trudnej sytuacji 
- liczba zasilk6w szkolnych Spolecznej w lodzi 

pomocy na wydatki zwiqzane finansowej i iyciowej, majqce na celu 

z realizacjq obowiqzku wyr6wnywanie szans edukacyjnych. 
szkolnego. 

b. Dodatek do zasilku rodzinnego 2018-2020 Finansowa 
Centrum ~wiadczeri 

z tytulu rozpocz~cia roku szkolnego 
- liczba swiadczeri Socjalnych w lodzi 
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Cell : Rozw6j systemu opieki nad rodzin'l i dzieckiem - budiet 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Nazwa Koszt realizacji Koszt realizacji w tym srodki Koszt realizacji w tym srodki 
lakres wsparcia w tym srodki miejskie 

Programu/ladania zadania zadania miejskie zadania miejskie 

a. Wieloletni program wspierania 
finansowego gmin w zakresie doiywiania 
"Pomoc panstwa w zakresie doiywiania" 

11 029 712 2416831 
11 228 247 2460334 11475268 2514461 

na lata 2014-2020; 

eel: Zaspokojenie potrzeb zwiqzanych 
z zapewnieniem wyiywienia. 

l.Zaspokojenie potrzeb 
b. Wieloletni program wspierania 

zwiqzanych z zapewnieniem 
finansowego gmin w zakresie doiywiania 

wyiywienia, oplaty za posilki w 
"Pomoc panstwa w zakresie doiywiania" 

szkole, przedszkolu. 
na lata 2014-2020; 

eel: Prowadzenie jadlodajni, kuchni 1104000 1104000 1104000 1104000 1104000 1104000 

spo!ecznych dla os6b z problemem 

alkoholowym i czlonk6w ich rodzin 

(doroslych i dzieci). 

2. Zapewnien ie potrzeb a. dodatek mieszkaniowy 26446425 26446425 27900000 27900000 27900000 27900000 

mieszkaniowych : 

- koszt6w utrzymania 
b. Programy os!onowe dla najemc6w 

mieszkania, 
i uiytkownik6w lokali mieszkalnych 

wskazane w Uchwale nr XXIV/572/16 
- odpowiedniego metraiu, Rady Miejskiej w lodzi z dnia 3 lutego 
- odpowiednich warunk6w 2016 r. w sprawie przyjE:cia 

sanitarnych, Wieloletniego programu gospodarowania 

- dostE:Pu do medi6w. mieszkaniowym zasobem Miasta lodzi na 
lata 2016-2020. 

---
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Cell 

Odpracowanie zadtuienia na podstawie 

Zarzqdzenia Nr 5674/V11/17 Prezydenta 

Miasta lodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia moiliwosci sptaty 
Bezkosztowo 

zadtuienia z tytutu korzystania z lokali 

mieszkalnych stanowiqcych 

mieszkaniowy zas6b Miasta 

Celli 

Moiliwosc roztoienia zadtuienia na raty, 

odroczenia terminu ptatnosci lub 

umorzenia na podstawie Uchwaty Rady 

Miejskiej Nr XCIX/2031/14 z dnia 12 

Iistopada 2014 roku w sprawie 

okreslenia szczeg6towych zasad, sposobu 

i trybu umarzania, odraczania lub 

rozktadania na raty naleinoSci 

pieni~inych majqcych charakter Bezkosztowo 
cywilnoprawny, 

przypadajqcych Miastu lodzi lub jego 

jednostkom podlegtym, warunk6w 

dopuszczalnoSci pomocy 

publicznej w przypadkach, w kt6rych 

ulga stanowic b~dzie pomoc publicznq 

oraz wskazania organu uprawnionego do 

udzielania tych ulg 
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Celill 

Obniika czynszu z tytulu niskich 

dochod6w (liczonych procentowo do Bezkosztowo 
wysokosci najniiszej emerytury 

obowi'lzuj'lcej w dniu zloienia wniosku) 

CellV 

Rozw6j systemu zamiany mieszkan 

- realizacja zaloien wynikajqcych z 

Polityki mieszkaniowej todzi 2020+ oraz 

Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta todzi na 

lata 2016 - 2020 - ulatwienia dla os6b Bezkosztowo 

starszych w zamianie zbyt duiych 

mieszkan na mniejsze 

- system zamian lokali mieszkalnych z 

kontrahentem, kt6ry ureguluje pow stale 

zadluienie czynszowe 

c. dodatek energetyczny 558824 a 558824 a 558824 a 

a. Prowadzenie punktu pomocy 
charytatywnej 

Cel : Zapewnienie osobom 
3.Zapewnienie odzieiy i obuwia i rodzinom niezbE:dnego ubrania, 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

dostosowanych do p6r roku. artykul6w chemicznych, sprzE:tu 
gospodarstwa domowego, such ego 

prowiantu osobie lub rodzinie, kt6ra jest 
tego pozbawiona. 
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a."Apteka Komunalna" - zasilki celowe na 
dofinansowanie do zakupu lek6w; 404805 404805 412091 412091 421157 421157 

eel: Pomoc dla rodzin w postaci 
dofinansowania do zakupu lek6w. 

b. "Razem moiemy wi~cej" 

eel: poprawa stanu zdrowia 

mieszkanc6w lodzi b~dqcych w trudnej 10000 0 10000 0 10000 0 
4.Korzystanie z nieodplatnych sytuacji materialnej poprzez ulatwienie 
uslug ochrony zdrowia, zakup im dostE:pu do lek6w. 
lek6w, zakup podstawowych 
srodk6w higieny osobistej . 

c. Wsparcie os6b i rodzin dotkniE:tych 
bezdomnoSciq, zagroionych 

bezdomnosciq i wychodzqcych z 
bezdomnosci. 

eel: zabezpieczenie podstawowych 90000 0 90000 0 90000 0 
potrzeb os6b i rodzin zagroionych 

bezdomnosciq, oraz wychodzqcych z 
bezdomnoSci, poprzez dzialania 

oslonowe w tym wsparcie merytoryczne i 
rzeCZDwe. 

a. Pomoc materialna dla uczni6w 
o charakterze socjalnym; 

eel: SWiadczenia dla uczqcych siE: dzieci i 
5. Zapewnienie opieki mlodzieiy, z terenu Miasta todzi, 4140000 828000 4140000 828000 4140000 828000 

przedszkolnej, udzielanie znajdujqcych si~ w trudnej sytuacji 
pomocy na wydatki zwiqzane 

finansowej i iyciowej, majqce na celu 
z realizacjq obowiqzku 

szkolnego. wyr6wnywanie szans edukacyjnych. 

b. Dodatek do zasilku rodzinnego 2283000 750000 2283000 750000 2283000 750000 
z tytulu rozpoczE:cia roku szkolnego 
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Celli: Wsparcie roli i funkcji rodziny 

Nazwa Czas 
Instytucja 

Zakres wsparcia Wskainiki realizacji celu Forma realizacji rea lizujilca /koordvnujilca 
Programu/Zadania realizacji 

zadanie 

l.Wsparcie u miej~tnosci 
a. Aktywizacja spoleczna; 

Kluby Integracji Spolecznej / 

administrowania zasobami - liczba uczestn ik6w 2018-2020 
Grupy wsparcia, 

Miejski Osrodek Pomocy 
Cel: zwi~kszenie dbalosci 0 najbliisze warsztaty 

lokalowymi i budowania otoczenie 
Spolecznej w lodzi 

przyjaznej przest rzeni, 

wsparcie umiej~tnosci 

funkcjonowania w kontakcie 
Organizacje pozarzqdowe / 

z instytucjami. b. Poradnictwo prawne - liczba porad 2018-2020 Porady Wydzial Zarzqdzania Kontaktami z 

Mieszkancami 

a. Ksztalcenie ustawiczne, podnoszenie 
kwalifikacji, wsp61praca z pracodawcami, - liczba uczestnik6w 2018 - 2020 Szkolenia indywidualne Powiatowy U rZqd Pracy 

dostosowywanie kierunk6w ksztalcenia 
do potrzeb ryn ku pracy 

Kluby Integracji Spolecznej / 
2.Wspieranie umiej~tnoSci b. Aktywizacja zawodowa poprzez -liczba os6b 2018 - 2020 Szkolenia M iejski Osrodek Pomocy 

niezb~dnych do poruszania si~ uczestnictwo w Klubie Integracji 
Spolecznej w lodzi 

na rynku pracy. Spolecznej 

Szkolenia 
Organizacje pozarzqdowe / Miejski 

c. Aktywizacja zawodowa poprzez - liczba os6b 2018 - 2020 
Osrodek Pomocy Spolecznej w 

uczestnictwo w Centrum Integracji 
Staie 

lodzi i Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznej Spolecznych 

- - ------ ----
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a. Organizowanie programow 

wspierajqcych z zakresu podnoszenia 
Organizacje pozarzqdowe / Miejski 

umiej~tnoSci opiekunczo-
Osrodek Pomocy Spotecznej w 

wychowawczych dla rodzicow dzieci - liczba uczestnikow 2018 - 2020 Warsztaty 
todzi i Wydziat Zdrowia i Spraw 

czasowo umieszczonych w pieczy 
Spotecznych 

zast~pczej oraz rodzicow przeiywajqcych 

trudnoSci opiekunczo-wychowawcze 

- liczba uczestnikow 
Poradnictwo Organizacje pozarzqdowe / 

b. Prowadzenie jednostek 
- liczba udzielonych porad 2018 - 2020 

psychospoteczne Miejski Osrodek Pomocy 

specjalistycznego poradnictwa i prawne, terapia Spotecznej w todzi i Wydziat 

- liczba wizyt 
rodzinna Zdrowia i Spraw Spotecznych 

3. Wspieranie roli rodzica 
Liczba rodzin obj~tych wsparciem Wsparcie rodzin pracq 

w budowaniu zasobow 
wychowawczych i planowaniu 

c. Zapewnienie rodzinom opieki asystenta rodziny. 
Miejski Osrodek Pomocy 

rodziny, wsparcie w budowaniu i wsparcia asystenta rodziny oraz 2018 - 2020 asystentow rodziny oraz 
Spotecznej w todzi 

dobrych wzorcow w rodzinie. pomocy pedagogiczno - psychologicznej Liczba rodzin obj~tych wsparciem pedagogow 

pedagoga i psychologa. i psycholog6w. 

Szkolen ie rodzin 

wspierajqcych, 
d. Zapewnienie rodzinom wsparcia przez Liczba rodzin wspierajqcych, z ktorymi 

2018 - 2020 podpisywanie umow Miejski Osrodek Pomocy 

rodziny wspierajqce. zawarto umowy. i pokrywanie kosztow Spotecznej w todzi 

zwiqzanych z 

udzielaniem pomocy. 

Poradnie Pedagogiczno-

- liczba rodzin obj~tych dodatkowym 
Warsztaty,szkolenia. 

Psychologiczne, organizacje 

e. Akademia Rodzica wsparciem psychologiczno - 2018 - 2020 pozarzqdowe / 

pedagogicznym 
Grupy wsparcia 

Wydziat Edukacji 
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f . Przeciwdziafanie przemocy w rodzinie; - liczba wszczE:tych procedur Niebieskiej 

Karty 
Posiedzenia Zespofu, 

Zesp6f Interdyscyplinarny 

Cel: podejmowanie czynnoSci w celu 
2018 - 2020 posiedzenia grup 

w lodzi / Miejski Osrodek Pomocy 

ochrony os6b doswiadczajqcych - liczba wniosk6w do Sqdu Rodzinnego Spofecznej w lodzi / Wydziaf 

przemocy domowej i dziafan informujqcych 0 wszczE:ciu procedury 
roboczych 

Edukacji 

zmierzajqcych ku zatrzymaniu przemocy NK w rodzinach z nieletnimi dziecmi 

g. Realizacja projektu "Rodzina 
Terapie, psychoterapie, 

w Centrum", w ramach Regionalnego 
- liczba rodzin biologicznych poradniclwo 

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Miejski Osrodek Pomocy 

l6dzkiego na lata 2014-2020 
2018 specjalistyczne 

Spofecznej w lodzi 

wsp6ffinansowanego 
- liczba rodzin zastE:pczych indywidualne 

z Europejskiego Funduszu Spofecznego 
i grupowe 

a. Program przeciwdziafania 

4. Wsparcie w kontrolowaniu uzaleinieniom - Miejski Program 
Liczba uczestnik6w 2018-2020 Warsztaty, szkolenia 

Szkofy i plac6wki oswiatowe / 

niekorzystnych dla zdrowia Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Wydziaf Edukacji 

zachowan, uzaleinien, Alkoholowych, Zapobieganie Narkomanii 

korygowanie zachowan 

szkodliwych dla zdrowia b. Miejski Program Profilaktyki 
u dzieci, terapia, profilaktyka -

uzaleinienia behawioralne. i Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych 
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Cel: I 

Realizacja w 16dzkich szkolach oraz - liczba zajf;c realizowanych w szkolach i 
innych plac6wkach oswiatowych innych plac6wkach oswiatowych 

program6w profilaktyki alkoholowej, w Miejskie Centrum Terapii i 

tym nakierowanych na ksztaltowanie - liczba plac6wek Profilaktyki Zdrowotnej, 

i wzmacnianie czynnik6w chroni'lcych organizacje pozarz'ldowe / 

przed podejmowaniem zachowan - liczba uczestn ik6w 2018-2020 warsztaty 

ryzykownych zgodnie z filozofi'l Wydzial Zdrowia i Spraw 

profilaktyki pozytywnej (m. in. - liczba zaj~c prowadzonych Spolecznych / Strai Miejska 

budowanie konstruktywnych interakcji w szkolach przez Strai Miejsk'l w todzi 

spolecznych, poczucia wlasnej wartosci - liczba plac6wek 

i skutecznosci, rozw6j zainteresowan, -liczba uczestnik6w 

identyfikacji z pozytywnymi wzorami 

i grupami odniesienia) . 

. ' , warsztaty, zajf;cia , 
Cel : II 

o charakterze 

Wspieranie dzialan promuj'lcych styl sportowym 

iycia wolny od alkoholu, w tym takie 
i rekreacyjnym, szkolenia 

dzialan profilaktycznych 0 charakterze 
- liczba dzialan Organizacje pozarz'ldowe / 

sportowym 
2018-2020 i indywidualne Wydzial Zdrowia i Spraw 

i kulturalnym kierowanych do og61u 
- liczba uczestnik6w konsultacje Spolecznych 

dzieci 

i mlodzieiy w ramach organizacji czasu z zakresu zdrowego stylu 
wolnego jako alternatywa dla iycia i modelu 

podejmowania zachowan ryzykownych odiywiania si~ wolnego 
(profilaktyka uniwersalna). od alkoholu, zajf;cia 

artystyczne itp. 
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warsztaty umiej~tnoSci 
Cel : III 

psychospotecznych, 

konsultacje 
Prowadzenie zaj~c opiekunczych, 

psychologiczne, porady Organizacje pozarzqdowe / 
edukacyjnych i rozwojowych oraz 

- liczba uczestnik6w 2018-2020 psychologiczno - Wydziat Zdrowia i Spraw 
organizowanie r6inorodnych form 

pedagogiczne, zaj~cia Spotecznych 
sp~dzania czasu wolnego dla dzieci i 

opiekuncze, edukacyjne 
mtodzieiy z grupy zwit;:kszonego ryzyka 

w ramach profilaktyki selektywnej 
i rozwojowe. 

Cel:IV 

zaj~cia Organizacje pozarzqdowe / 
Prowadzenie zajt;:c socjoterapeutycznych 

- liczba uczestnik6w 2018-2020 socjoterapeutyczne Wydziat Zdrowia i Spraw 
dla dzieci i mtodzieiy z grupy wysokiego 

indywidualne i grupowe Spolecznych 
ryzyka 

w ramach profilaktyki wskazujqcej 

-
c. Miejski Program Przeciwdziatania 

Narkomanii 

warsztaty profilaktyczno 
Cel : I 

- edukacyjne; zaj~cia d la 

Iider6w k6t 
Wspieranie inicjatyw promujqcych 

profilaktycznych w 
zdrowy styl iycia wolny od 

szkotach, imprezy i 
narkotyk6w, w tym takie prowadzenie - liczba prOjekt6w/program6w 

zaj~cia promujqce 
Organizacje pozarzqdowe / dzialan profilaktycznych 

zdrowy styl iycia 
Wydzial Zdrowia i Spraw o charakterze sportowym i kulturalnym - liczba godzin 2018-2020 

o charakterze 
Spolecznych kierowanych do og61u dzieci i 

sportowym, kulturalnym; 
mlodzieiy - liczba uczestnik6w 

zaj~cia 
w ramach organizacji czasu wolnego 

rozwijajqce umiej~tno5ci , 
jako alternatywa dla podejmowania 

zainteresowania i 
zachowan ryzykownych (profilaktyka 

zdolnosci dzieci i 
uniwersalna) 

mlodzieiy 
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Cel: II 

Prowadzenie zaj~c opiekunczych, wypoczynek letni dla 
Organizacje pozarzqdowe / 

edukacyjnych i rozwojowych oraz dzieci 

organizowanie roinorodnych form 
- liczba uczestnikow 2018-2020 

i mtodzieiy ze swietlic 
Wydziat Zdrowia i Spraw 

sp~dzania czasu wolnego dla dzieci i sojoterapeutycznych 
Spotecznych 

mtodzieiy z grupy zwi~kszonego ryzyka 

w ramach profilaktyki selektywnej 

specjalistyczne 

konsultacje i 

Cel : III poradnictwo, grupy 

wsparcia, warsztaty 

Prowadzenie dziatari edukacyjnych umiej~tnosci 
Organizacje pozarzqdowe / 

i socjoterapeutycznych dla mtodzieiy 
- liczba godzin 

psychospot., 
2018-2020 Wydziat Zdrowia i Spraw 

eksperymentujqcej i problemowo 
- liczba uczestnikow 

indywidua lne zaj~cia 
Spotecznych 

uiywajijcej narkotyki, w tym rowniei edukacyjno -

tzw. "dopalacze" w ramach informacyjne, 

profilaktyki wskazujqcej interwencje kryzysowe, 

psychoterapi~ rodzinnij, 

turnusy integracyjne 

a. prowadzenie placowek wsparcia 

dziennego w formie: 

S.Wspieran ie w Organizacje pozarzijdowe / Miejski 

konstruktywnym - liczba placowek 
2018-2020 

Zaj~cia w placowkach Osrodek Pomocy Spotecznej w 

organizowaniu czasu wolnego i - opiekunczej wsparcia dziennego lodzi i Wydziat Zdrowia i Spraw 

organizowania wypoczynku dla - liczba uczestnik6w Spotecznych 

dzieci, wsparcie procesu 

edukacji - liczba plac6wek 

i rozwijania zainteresowan u - opiekUliczo-specjalistycznej 

dzieci. - liczba uczestnik6w 
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- liczba plac6wek 

- pracy podw6rkowej 

- liczba uczestnik6w 

Wzmocnienie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodzic6w 

b. Realizacja projektu .,Swietlice.Lodz", w 
oraz niwelowanie 

deficyt6w rozwojowych i 
ramach Regionalnego Programu - liczba plac6wek 

brak6w edukacyjnych u 
Organizacje pozarz'ldowe / Miejski 

Operacyjnego Wojew6dztwa t.6dzkiego 2018 Osrodek Pomocy Spolecznej w 

na lata 2014-2020 wsp61finansowanego z - liczba uczestnik6w 
dzieci, poprzez 

t.odzi 

Europejskiego Funduszu Spolecznego 
rozszerzenie oferty 

wsparcia 

14 plac6wek wsparcia 

dziennego 

funkcjonujijcych na 

terenie Miasta 

c. Organizacja czasu wolnego, 

organizacja wypoczynku, 

Szkoly i plac6wki oswiatowe / 

- zaj~cia p61kolonijne podczas ferii - liczba uczestnik6w 2018-2020 Zaj~cia dodatkowe Wydzial Edukacji / Strai Miejska w 

zimowych i wakacji, dla zorganizowanych t.odzi 

grup z terenu miasta, TPD, Swietlic 

Srodowiskowych i Szk61 Podstawowych 

Zgromadzenie CMW Siostry 
d. Prowadzenie przedszkola dla dzieci z Salezjanki 
rodzin, w kt6rych wyst~pujij problemy - Liczba miejsc organizacyjnych 2018-2020 Zaj~cia przedszkolne 

opiekunczo - wychowawcze Przedszkole przy ZOW " Ochronka 
8alucka" 

-
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Wsparcie szkol i rodzin 

e. Dodatkowe programy realizowane na rzecz pod noszen ia 

przez sZkoly i placowki oswiatowe- jakosci pracy z dziecmi i 

Jestem Kobietq, Nauczyciel - Lider- - liczba dziala n mlodziezq wykazujqcq Szkoly i placowki oswiatowe, 

Mediator, Akademia Czasu Wolnego, 2018-2020 zaburzenia rozwoju i organizacje pozarzqdowe / 

Stas, Aktywizacja Spoleczna Dzieci i - liczba uczestnikow zachowania i wynikajqcej Wydzial Edukacji 

Mlodziezy - w zaleznoSci od mozliwosci z tego koniecznosci 

finansowych Wydzialu stosowania specjalnych 

metod pracy 

Nieodplatne kierowanie 
dzieci 

z rodzin, w ktorych 

f. Aktywizowanie dzieci i mlodziezy do - liczba dziala n 
wyst~pujq problemy 

udzialu w pozalekcyjnych zaj~ciach i 2018 - 2020 opiekunczo - Wydzial Sportu 
imprezach sportowo - rekreacyjnych - liczba uczestnikow wychowawcze 

do udzialu w zaj~ciach i 
imprezach sportowych 

Nieodplatne kierowanie 

dzieci 

g. Aktywizowanie dzieci i mlodziezy, w 
z redzin, w ktorych 

tym niepelnosprawnej, do udzialu w 
- liczba dzialan wyst~pujq problemy 

pozalekcyjnych zaj~ciach 
2018 - 2020 opiekunczo - Wydzial Kultury 

upowszechniajqcych kultur~ i sztuk~ - liczba uczestnikow wychowawcze 

do udzialu w zaj~ciach i 

imprezach promujqcych 

sztuk~ 
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a. Program wczesnego wspomagania 
Wsparcie rodzin 

Szkoly i plac6wki ksztalcenia 

rozwoju dZiecka 
- liczba dzieci objt:tych programem 2018-2020 z dziecmi 

specjalnego / Wydzial Edukacji 
6.Wsparcie ksztaltowania niepelnosprawnymi 

sluzqcych zdrowiu nawyk6w 

w sferze zdrowia fizycznego, 
Wsparcie rodzin 

psychicznego i emocjonalnego, - liczba rodzin z malymi dziecmi objt:tych Szkoly i plac6wki ksztalcenia 
leczenie i korygowanie b. Soboty ze Specjalistami 2018-2020 

z dziecmi specjalnego / Wydzial Edukacji programem 
zaburzen, terapia dla dzieci, niepelnosprawnymi 

konsu ltacje i profilaktyka 

zdrowia, wsparcie 

poprawiajqce samoocent:. c.l. Promocja zdrowia - podnoszenie 

swiadomoSci zdrowotnej mieszkanc6w Liczba odbiorc6w dzialan Zajt:cia profilaktyczno-
Miasta oraz prowadzenie dzialan 

edukacyjne, warsztaty, 
promuj'lcych zdrowy styl zycia, Liczba godzin zajt:c 

imprezy i zajt:cia Organizacje pozarzqdowe / 
adresowanych do dZieci, mlodziezy 

Liczba szk61 i plac6wek oswiatowych 2018-2020 
promuj'lce zdrowy styl 

c.2. Promowanie odpowiedzialnych objt:tych dzialaniami 
zycia, zajt:cia aktywnosci Wydzial Zdrowia i Spraw 

zachowan prokreacyjnych wsr6d os6b 
fizycznej, konsultacje Spolecznych 

maloletnich oraz profilaktyka chor6b Liczba wydarzen, konferencji, imprez specjalistyczne, 

przenoszonych drogq plciowq, edukacyjnych i promujqcych zdrowie anonimowe poradnictwo 

w tym profilaktyka HIV 

. 

a. Zadania statutowe szk61 i poradni PP - Zajt:cia wspierajqce, 
i 

7.Ksztaltowanie umiejt:tnosci pomoc psychologiczno - pedagogiczna, edukacyjne, warsztaty, 

budowania wspieraj'lcych i Program przeciwdzialania uzaleznieniom 
- liczba uczestnik6w 2018-2020 

szkolenia, terapia Szkoly i plac6wki oswiatowe / 

zyczliwych relacji, umiejt:tnoSci - Miejski Program Profilaktyki i grupowa i Wydzial Edukacji 

budowania wit:zi z innymi; Rozwiazywania Problem6w indywidualna, grupy 

Alkoholowych, Zapobiegania Narkomanii wsparcia 
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poradnictwo 
a. Organizowanie i prowadzenie 

specjalistyczne dla ofiar 8.Uczenie asertywnych zr6inicowanych form poradnictwa przemocy 
w rodzinie, 

zachowan i budowania (m.in.: medycznego, psychologicznego, 

zaj~cia psychologa Organizacje pozarzqdowe / poczucia bezpieczenstwa, prawnego, rodzinnego, 
z rodzinq ochrona wlasnej integralnosci; psychospolecznego, socjalnego, 

- liczba uczestnik6w 2018 w kryzysie; Wydziat Zdrowia i Spraw pedagogicznego), zaj~c psychologa z 

rodzinq obdukcje Spotecznych 

w kryzysie oraz zapewnienie moil iwosci 

wykonania obdukcji lekarskich dla os6b lekarskie dla ofiar 

dotkni~tych przemocq przemocy 

pomoc psychologiczna 

poprzez telefon 
- liczba interwencji 

interwencyjny, 

- liczba porad telefon icznych Miejskie Centrum Terapii 
porady pierwszego 

i Profilaktyki Zdrowotnej b. Organizowanie i prowadzenie 

2018 
kontaktu, terapia, pomoc 

interwencji kryzysowej w sytuacjach - liczba porad osobistych 

/ Wydziat Zdrowia i Spraw przemocy w rodzinie 
i wsparcie 

Spolecznych - liczba dyiur6w 

- liczba porad psychologicznych 
w wychodzeniu 

z sytuacji przemocy 

Calodobowy telefon 
Miejskie Centrum Terapii 

c. Wspieranie funkcjonowania 
interwencyjny czynny 7 

i Profilaktyki Zdrowotnej telefonu Interwencyjnego dla 
- liczba zgloszen 2016 - 2018 dni 

os6b dotkni~tych przemocq 
/ Wydzial Zdrowia i Spraw i swiadk6w przemocy w rodzinie 

w tygodniu 
Spolecznych 
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Celli: Wsparcie roli i funkcji rodziny - budzet 

Rok2018 Rok 2019 Rok 2020 

Nazwa Koszt realizacji wtym srodki Kosrt realizacji wtym srodki Koszt realizacji wtymsrodki Zakres wsparcia 
Programu/Zadania zadania miejskie zadania miejskie zadania miejskie 

l.wsparcie umiejE:tnoSci a. Aktywizacja spoteczna; 

administrowania zasobami 
bezkosztowo 

lokalowymi i budowania Cel: zwiE:kszenie dbatosci 0 najbliisze 

przyjaznej przestrzeni, otoczenie 

wsparcie umiejE:tnosci 

funkcjonowania w kontakcie z 

instytucjami. b. Poradnictwo prawne 1752912 a 1752912 a 1752912 a 

a. Ksztatcenie ustawiczne, podnoszenie 
kwalifikacji, wsp6tpraca z pracodawcami, 

100000 a 100 000 a 100 000 a 
dostosowywanie kierunk6w ksztatcenia 

2.Wspieranie umiejE:tnosci do potrzeb ryn ku pracy 

niezbE:dnych do poruszania siE: b. Aktywizacja zawodowa poprzez 

na rynku pracy. uczestnictwo w Klubie Integracji 220 000 220 000 223690 223960 228887 228887 
Spotecznej 

c. Aktywizacja zawodowa poprzez 
uczestnictwo w Centrum Integracji 129600 129600 129600 129600 129600 129600 

5potecznej 

a. Organizowanie program6w 

wspierajqcych z zakresu podnoszenia 

umiejE:tnoSci opiekunczo-

3. Wspieranie roli rodzica w 
wychowawczych dla rodzic6w dzieci 5 075 5 075 5 075 5 075 

czasowo umieszczonych w pieczy 
5 075 5 075 

budowaniu zasob6w 
wychowawczych i planowaniu zastE:pczej oraz rodzic6w przeiywajqcych 

rodziny, wsparcie w budowaniu trudnosci opiekunczo-wychowawcze 

dobrych wzorc6w w rodzinie. 

b. Prowadzenie jednostek 

specjalistycznego poradnictwa 140 070 140 070 140 070 140 070 140 070 140 070 
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c. Zapewnienie rodzinom opieki 

i wsparcia asystenta rod ziny oraz 
1425827 1090252 1451492 1109876 1483425 1134293 

pomocy pedagogiczno - psychologicznej 

d. Zapewnienie rodzinom wsparcia przez 

rodziny wspierajqce. 
10800 10800 10990 10 990 11 200 11200 

e. Akademia Rodzica 36700 36700 36700 36700 36700 36700 

f. Przeciwdziatanie przemocy w rodzin ie; 

Cel: podejmowanie czynnosci w celu 
31620 31620 31908 31908 32267 32267 

ochrony osob doswiadczajqcych 

przemocy domowej i dziatari 

zmierzajqcych ku zatrzymaniu przemocy 

g. Realizacja projektu "Rodzina w 

Centrum", w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
1541467 268500 - - -

todzkiego na lata 2014-2020 

wspotfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Spotecznego 

a. Program przeciwdziatania 

4. Wsparcie w kontrolowaniu uzaleinieniom - Miejski Program 
97600 97600 97600 97600 97600 97600 

niekorzystnych dla zdrowia Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

zachowari, uzalei nieri, Alkoholowych, Zapobieganie Narkomanii 

korygowanie zachowari 

szkodliwych dla zdrowia u b. Miejski Program Profilaktyki 
dzieci, terapia, profilaktyka -

uzaleinienia behawioralne. i Rozwiqzywania Problemow 
-

Alkoholowych 
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Cel: I 

Realizacja w 16dzkich szkolach oraz 

innych plac6wkach oswiatowych 

program6w profilaktyki alkoholowej, w 

tym nakierowanych na ksztaltowanie 

i wzmacnianie czynnik6w chroni'lcych 

przed podejmowaniem zachowan 80000 80000 80000 80000 80000 80000 

ryzykownych zgodnie z filozofi'l 

profilaktyki pozytywnej (m. in. 

budowanie konstruktywnych interakcji 

spolecznych, poczucia wlasnej wartosci 

i skutecznoSci, rozw6j zainteresowan, 

identyfikacji z pozytywnymi wzorami 

i grupami odniesienia). 

Cel: II 

Wspieranie dzialarl promuj'lcych styl 

iycia wolny od alkoholu, w tym takie 

dzialan profilaktycznych 0 charakterze 

sportowym 
271640 271 640 271640 271640 271640 271640 

i kulturalnym kierowanych do og61u 

dzieci 

i mlodzieiy w ramach organizacji czasu 

wolnego jako alternatywa dla 

podejmowania zachowari ryzykownych 

(profilaktyka uniwersalna). 

--------- -
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eel: III 

Prowadzenie zaj~c opiekunczych, 

edukacyjnych i rozwojowych oraz 
236000 236000 236000 236000 236000 236000 

organizowanie r6inorodnych form 

sp~dzania czasu wolnego dla dzieci i 

mtodzieiy z grupy zwi~kszonego ryzyka 

w ramach profilaktyki selektywnej 

eel: IV 

Prowadzenie zaj~c socjoterapeutycznych 
50000 50000 50000 50000 50000 50000 

dla dzieci i mtodzieiy z grupy wysokiego 

ryzyka 

w ramach profilaktyki wskazujqcej , 

c. Miejski Program Przeciwdziatania 
-

Narkomanii 

eel: I 

Wspieranie inicjatyw promujqcych 

zdrowy styl iycia wolny od 

narkotyk6w, w tym takie prowadzenie 

dziatan profilaktycznych 

o charakterze sportowym i kulturalnym 125020 125020 125020 125020 125020 125020 

kierowanych do og6tu dzieci i 

mtodzieiy 

w ramach organizacji czasu wolnego 

jako alternatywa dla podejmowania 

zachowan ryzykownych (profilaktyka 

uniwersalna) 

.. 
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Cel: II 

Prowadzenie zaj~c opiekunczych, 

edukacyjnych i rozwojowych oraz 
164020 164020 164020 164020 

organizowanie roinorodnych form 
164020 164020 

sp~dzania czasu wolnego dla dzieci i 

mlodzieiy z grupy zwi~kszonego ryzyka 

w ramach profilaktyki selektywnej 

Cel: III 

Prowadzenie dzialan edukacyjnych 

i socjoterapeutycznych dla mlodzieiy 
80000 80000 80000 80000 80000 

eksperymentujqcej i problemowo 
80000 

uiywajqcej narkotyki, w tym rowniei 

tzw. "dopalacze" w ramach 

profilaktyki wskazujqcej 

a. prowadzenie placowek wsparcia 

dziennego w formie: 

- opieku nczej 400000 400000 400000 400000 400000 400000 

- opiekunczo-specjalistycznej 1425400 1425 400 1425400 1425400 1425400 1425400 

- pracy podworkowej 31000 31000 31000 31000 31000 31000 

b. Realizacja projektu .,swietlice.Lodz", w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego 945614 142135 97428 0 -
na lata 2014-2020 wspolfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Spolecznego 
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c. Organizacja czasu wolnego, 

organizacja wypoczynku 
2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 

d. Prowadzenie przedszkola dla dzieci z 
rodzin, w kt6rych wyst~puj'l problemy bezkosztowo 

opiekuriczo - wychowawcze 

e. Dodatkowe programy realizowane 
5.Wspieranie w przez szkofy i plac6wki o5wiatowe -

konstruktywnym Jestem Kobiet'l, Nauczyciel- Lider-
organizowaniu czasu wolnego i Mediator, Akademia Czasu Wolnego, 325000 325000 325000 325000 325000 325000 

organizowania wypoczynku dla Stas, Aktywizacja Spofeczna Dzieci i 

dzieci, wsparcie procesu Mfodzieiy - w zaleinosci od moiliwoSci 

edukacji 
finansowych Wydziafu 

i rozwijania zainteresowari u f. Aktywizowanie dzieci i mfodzieiy do 

dzieci. udziafu w pozalekcyjnych zaj~ciach i bezkosztowo 
imprezach sportowo - rekreacyjnych 

g. Aktywizowanie dzieci i mfodzieiy, w 

tym niepefnosprawnej, do udziafu w 
bezkosztowo 

pozalekcyjnych zaj~ciach 

upowszechniajqcych kultur~ i sztuk~ 

6.Wsparcie ksztaftowania a. Program wczesnego wspomagania 
bezkosztowo 

sfui'lcych zdrowiu nawyk6w w rozwoju dziecka 

sferze zdrowia fizycznego, 

psychicznego i emocjonalnego, b. Soboty ze Specjalistami 70000 

I 
70000 

I 
70000 

I 
70000 

I 
70000 

I 
70000 

leczenie i korygowanie 
--- ---------_._---
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zaburzeri, terapia dla dzieci, 
c.l. Promocja zdrowia - podnoszenie 

konsultacje i profilaktyka 
swiadomosci zdrowotnej mieszkaric6w 

zdrowia, wsparcie 
Miasta oraz prowadzenie dzialari 

poprawiaj'lce samoocen~ . 
promuj'lcych zdrowy sty I iycia, 

adresowanych do dzieci, mlodzieiy 

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 

c.2. Promowanie odpowiedzialnych 

zachowari prokreacyjnych wsr6d os6b 

maloletnich oraz profilaktyka chor6b 

przenoszonych drog'l plciow'l, 

w tym profilaktyka HIV 

a. Zadania statutowe szk61 i poradni PP -

7.Ksztaitowanie umiej~tnosci pomoc psychologiczno - pedagogiczna, 

budowania wspierajqcych i Program przeciwdzialania uzaleinieniom 
18900 18900 18900 18900 18900 18900 

iyczliwych relacji, umiej~tnosci - Miejski Program Profilaktyki i 

budowania wi~zi z innymi; Rozwiazywania Problem6w 

Alkoholowych, Zapobiegania Narkomanii 

a. Organizowanie i prowadzenie 

zr6inicowanych form poradnictwa 

(m .in .: medycznego, psychologicznego, 

prawnego, rodzinnego, 

psychospolecznego, socjalnego, 
92 000 92 000 92 000 92 000 92000 92 000 

8.Uczenie asertywnych pedagogicznego), zaj~c psychologa z 

zachowari i budowania rodzin'l 

poczucia bezpieczeristwa, w kryzysie oraz zapewnienie moiliwoSci 

ochrona wlasnej integralnoSci; wykonania obdukcji lekarskich dla os6b 

dotkniE:tych przemoc'l 

b. Organizowanie i prowadzenie 

interwencji kryzysowej w sytuacjach 60 000 60000 60 000 60000 60000 60 00 

przemocy w rodzinie 

------ ------
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CellI!: Podnoszenie jakosci i efektywnosci ustug swiadczonych na rzecz wspierania rodziny 

Nazwa Czas 
Instytucja 

Zakres wsparcia Wskainiki realizacji celu Forma realizacji realizuji\ca 
Programu/Zadania Realizacji 

/koordynuji\ca zadanie 

1. Tworzenie warunk6w 
- liczba szko leri Miejski Osrodek Pomocy 

do podnoszenia jakosci Organizowanie szkoleri dla cztonk6w 
2018 - 2020 szko lenie spolecznej 

funkcjonowania Zespolu Zespolu Interdyscyplinarnego w todzi -liczba os6b w todzi 
Interdyscyplinarnego w todzi 

2. Tworzenie warunk6w 
Organizowanie szkolen i superwizji dla Miejski Osrodek Pomocy 

do podnoszenia kwalifikacji - liczba szkolen 
spotecznej asystent6w rodziny 2018 - 2020 szkolenie, superwizje 

przez asystent6w rodziny - liczba os6b 
w todzi 

3. Tworzenie warunk6w 
Organizowanie superwizji dla pracownik6w Miejski Osrodek Pomocy 

do podnoszenia kwalifikacji - liczba szkoleri 
spotecznej socjalnych 2018 - 2020 szkolenie 

przez pracownik6w socja lnych - liczba os6b 
w todzi 

4. ZwiE;:kszenie efektywnosci 

wsp6tpracy z t6dzkimi szkotami 

publicznymi 

w zakresie realizacji zadania w 
Organizacja spotkan dla pracownik6w szk6t Miejski OSrodek Pomocy 

postaci pomocy materialnej dla Spot kania, materiaty spotecznej publicznych - liczba plac6wek 2018 - 2020 
informacyjne uczni6w przyznawanej na 

w todzi 
podstawie ustawy z dnia 7 

wrzesnia 1991 r. 0 systemie 

oswiaty 

- - .. 
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Cellll: Podnoszenie jakosci i efektywnosci usfug swiadczonych na rzecz wspierania rodziny - budiet 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Nazwa Koszt realizacji wtymsrodki Koszt realizacji wtym srodki Kont realizacji w tym srodki Zakres wsparcia 
Programu/Zadania zadania miejskie zadania miejskie zadania miejskie 

1. Tworzenie warunkow 
do podnoszenia jakosci Organizowanie szkolen dla czlonkow 7000 7000 7126 7126 7283 7283 

funkcjonowania Zespolu Zespolu Interdyscyplinarnego w lodzi 
Interdyscyplinarnego w lodzi 

2. Tworzenie warunkow 
Organizowanie szkolen i superwizji dla 

do podnoszenia kwalifikacji 5000 5000 5090 5090 5202 5202 

przez asystentow rodziny 
asystentow rodziny 

3. Tworzenie warunkow 

do podnoszenia kwalifikacji 
Organizowanie superwizji dla 

36556 36556 37141 37141 38070 38070 

przez pracownikow socjalnych 
pracownikow socjalnych 

4. ZwiE:kszenie efektywnoSci 

wspolpracy z lodzkimi szkolami 

publicznymi 

w zakresie realizacji zadania w 
Organizacja spotkan dla pracownikow 

bezkosztowo 

postaci pomocy materialnej dla 

uczniow przyznawanej na 
szkol publicznych 

podstawie ustawy z dnia 7 

wrzesnia 1991 r. 0 systemie 

oswiaty 

-- -- --
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Zahtcznik N r 4 
do zarz,!dzenia N r r6~/VII/ 18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~'!J SI'jULY}J~ 2018 r. 

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji. 

§ 1. 1. Miejski Zesp61 ds . Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje na 
posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz'!cego. 

2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'!cego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy 
wskazany przez przewodnicz'!cego czlonek Zespolu. 

3. Zesp61 podejrnuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnym, zwykl,! 
wiykszosci,! glos6w, w obecnosci co najmniej polowy skladu. 

4. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos 
przewodnicz'!cego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci glos przewodnicz'!cego 
posiedzenia. 

5. Z posiedzenia Zespolu sporz'!dza siy protok61, kt6ry podpisuje przewodnicz,!cy 
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz'!cy posiedzenia. 

§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczeg61nosci: 
1) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji; 
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora 

konsultacji. 

§ 3. Przewodnicz'!cy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 kt6rych rnowa 
w § 2, przekazuje projekt z raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi 
do zatwierdzenia. 



Zalqcznik Nr 5 
do zarzqdzenia Nrt b 6g NIl/18 
Prezydenta Miasta ~odzi 
z dnia ~~ 5~'jblr)~ 2018 r. 

Raport z konsultacji spolecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny 
w Lodzi na lata 2018-2020" 

1. Zestawienie propozycji i opinii zgloszonych w trakcie konsultacji przez mieszkanc6w 
Miasta Lodzi ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do wszystkich kategorii 
zgloszonych propozycji wraz z uzasadnieniem. 

2. Protok61 z otwartego spotkania z mieszkancami Miasta Lodzi i ustaleii. 

3. Podsumowanie wynik6w konsultacji. 

4. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynik6w konsultacji. 


