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1. Podstawa opracowania 
 

 Obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych  nakłada na gminę art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin 

z grup szczególnego ryzyka. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu 

przyjęcie takiego kierunku działań w sferze polityki społecznej gminy miejskiej Łęczyca, 

który pozwoli zminimalizować negatywne skutki zmian zachodzących w społeczeństwie a 

równocześnie pozwoli zoptymalizować funkcjonowanie grup społecznych będących w 

obszarze zainteresowania  pomocy społecznej. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Miasto Łęczyca służyć będzie jako podstawa określająca kierunki 

zamierzeń rozwojowych w sektorze pomocy społecznej, na terenie gminy Miasto Łęczyca w 

latach 2014 – 2020. 

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy miejskiej została 

sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminy Miasto Łęczyca, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane 

uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy, 

oraz instytucji i organizacji współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  

Łęczycy. 

Przygotowując strategię polityki społecznej na obszarze gminy uwzględniono m.in. 

dane dotyczące demografii i stopy bezrobocia. Informacje takie pozwalają przewidzieć 

zmiany zachodzące wśród mieszkańców gminy, przekładają się także na kierunek polityki 

społecznej. Opracowując lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych, 

uwzględniono dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia 

dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji 

pozarządowych oraz biznesu, a także za niezbędną uznaje się również partnerską współpracę 

z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. Strategia ma charakter otwarty, zawiera 

w sobie założenie ciągłego doskonalenia zawartych w niej zapisów, modyfikacji kierunków 

działań oraz sposobów realizacji założonych celów. Dobrze opracowana Strategia jest 

podstawą skutecznego pozyskiwania środków finansowych z budżetu państwa i funduszy 

Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej dla których stanowi potencjalne 

uzasadnienie.  
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Opracowując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto 

Łęczyca na lata 2014 - 2020 opierano się na kluczowych dla tej materii aktach prawnych tak, 

aby była ona kompatybilna oraz komplementarna z obowiązującymi przepisami oraz 

wymogami prawnymi.  

 
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym państwa 

polskiego oraz fundamentem państwa i systemu prawnego. To ona określa podstawowe prawa 

i wolności obywatelskie, a także gwarantuje poszanowanie praw osobistych, politycznych, 

ekonomicznych oraz socjalnych. Szczególną ochroną Konstytucja obejmuje dobro rodziny. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski mówi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa i 

obowiązków. Mają prawo do równego ich traktowania i nikt nie może być dyskryminowany 

w życiu politycznym, społecznym gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Oznacza to 

również, że pomoc społeczna powinna wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiać im życie w warunkach odpowiednich 

godności człowieka. 

 

 

Ustawa o pomocy społecznej 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

poz.182 z późn. zm.). Ustawodawca definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia zasoby i możliwości. Ustawa o pomocy społecznej określa zadania w zakresie 

pomocy społecznej, organizację pomocy, rodzaje świadczeń, a także zasady i tryb ich 

udzielania. Określa również materialno-prawne przesłanki udzielania świadczeń z pomocy 

społecznej z tytułu:  

1. ubóstwa; 

2. sieroctwa; 

3. bezdomności; 

4. bezrobocia; 

5. niepełnosprawności;  
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6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7. przemocy w rodzinie; 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze; 

11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13. alkoholizmu lub narkomanii; 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 

122, poz. 1143 z późn. zm.) kładzie szczególny nacisk na edukację oraz aktywizację 

środowisk marginalizowanych zawodowo i społecznie, a także na wspieranie zatrudnienia dla 

tych grup. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szansę na powrót do społeczeństwa 

osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Wychodzi 

również naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które oczekują od państwa 

większego zaangażowania w aktywizację i edukację środowisk dotkniętych długotrwałym 

bezrobociem. 

 

 

Ustawa o spółdzielniach socjalnych 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

94, poz. 651 z późn. zm.) kompleksowo reguluje kwestię funkcjonowania spółdzielni pracy. 

W myśl cytowanej ustawy spółdzielnia pracy to forma prawna podmiotu łączącego w sobie 

cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, 

którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do 

uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako 

rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej 

członków. 
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Ustawa o świadczeniach rodzinnych 

  Ustawa z dnia 18 listopada 2013 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., 

poz. 1456 ze. zm.)  reguluje przyznawanie i wypłatę świadczeń z poza systemu ubezpieczeń. 

Świadczenia przyznawane zgodnie z powyższą Ustawą są w całości finansowane ze środków 

budżetu państwa. W myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych istnieje jeden zasiłek rodzinny 

wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie 

pielęgnacyjne, oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

 

 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

Według ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.) tytułową ochronę zapewniają organy administracji 

rządowej, samorządowej, instytucje do tego powołane oraz stowarzyszenia, fundacje, związki 

wyznaniowe, a także inne osoby fizyczne i prawne. W świetle ustawy, ochrona zdrowia 

psychicznego polega w szczególności na: 1. Promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu 

zaburzeniom psychicznym, 2. Zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 3. Kształtowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, 

tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

 

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) jest szczególnie ważnym 

aktem z punktu widzenia działalności i tworzenia organizacji pozarządowych w Polsce. 

Ustawa szczegółowo reguluje:  

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna 

pożytku publicznego); 

2. Uzyskanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego 

oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu organizacji pożytku 

publicznego); 

3. Nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;  

4. Wolontariat. 
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) powierza gminie najwięcej 

kompetencji i zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wychowaniu w 

trzeźwości jako jednostce administracyjnej będącej najbliżej społeczeństwa lokalnego. Do 

zadań tych należy:  

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,  

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 

r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) określa następujące zadania gminy w tym obszarze:  

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie,  

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,  

4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma za zadanie 

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w 
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środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie 

interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje 

cele m.in. poprzez opracowywanie i realizację indywidualnych planów pomocy i inicjowanie 

działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych 

rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a 

także ich efektów. 

 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

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

2011r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), nakłada nowe obowiązki na administrację publiczną. 

W myśl powyższej ustawy obowiązkiem gminy jest zapewnienie wsparcia rodzinie z 

trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie 

rodziny może być prowadzone w formie: a) pracy z rodziną, tj.: takich jak: konsultacje, 

poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi opiekuńcze, pomoc prawna, a także 

pomoc ze strony asystenta rodziny, b) pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci poprzez 

placówkę wsparcia dziennego oraz rodzinę wspierającą. Szczegółowe zadania gminy zostały 

określone w art. 176 ustawy i należą do nich:  

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci.  

4. finansowanie:  

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających; 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające. 
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5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

6.  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z 

zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie, 

7.  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy, 

8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w ustawie. 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013-2020 

Strategia rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013-2020 jest kluczowym 

dokumentem planistycznym, który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do 

ujętych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę o Gminie Miasto Łęczyca, wyznacza 

długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się do 

rozwoju priorytetowych dla niej obszarów. Strategia jest dokumentem kierunkowym, 

nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), priorytety rozwoju oraz 

kierunki działań władz Miasta. Strategia określa stan docelowy, do którego Miasto powinno 

dążyć w kolejnym okresie planowania, zarysowuje ramy działań władz Miasta prowadzących 

do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz prezentuje przykłady inicjatyw w ramach każdego 

strategicznego kierunku rozwoju. Centralnym punktem Strategii rozwoju jest lista celów 

strategicznych wyznaczających docelowe, długofalowe kierunki rozwoju Miasta. 
 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyckiego 

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z 

art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który mówi że do zadań 

własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z 

grup szczególnego ryzyka. Strategia powiatu łęczyckiego jest kluczowy dokument  

zwierający szereg niezbędnych rozwiązań wynikających z ustawy.  
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Kierunek 1. Tworzenie warunków organizacyjno-informacyjnych do realizacji zadań 

pomocy społecznej. 

 Współpraca z instytucjami i organizacjami pomocy społecznej; 

 Informacja o zadaniach PCPR i OPS. 

 

Kierunek 2. Wsparcie rodzin w kryzysie 

 Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 

 Działalność Ośrodka interwencji Kryzysowej; 

 Utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej; 

 

Kierunek 3. Ośrodki wsparcia. 

 Propagowanie utrzymania osoby (osób) w środowisku. 

 

Kierunek 4. Pomoc dziecku i rodzinie. 

 Organizowanie poradnictwa rodzinnego; 

 Zapewnienie rodzinnej Opieki zastępczej; 

 

Kierunek 5. Działania zmierzające do ograniczania patologii i uzależnień. 

 Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym; 

 Stworzenie systemu profilaktyki uzależnień; 

 

Kierunek 6. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 

 Opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną; 

 Opieka nad osobą starszą niepełnosprawną; 

 

 

Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007- 2020  

  Celem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zaplanowanie i 

realizowanie w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania własnych problemów 

społecznych w regionie łódzkim. Należy to rozumieć jako cele strategiczne i operacyjne oraz 

praktyczne działania, zmierzające do osiągnięcia misji Samorządu Województwa Łódzkiego 

w dziedzinie polityki społecznej. Strategia polityki społecznej jest więc długofalową 

koncepcją działania w zakresie polityki społecznej, która  zawiera założenia strategiczne  w 
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postaci celów wynikających z sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb mieszkańców oraz 

uwarunkowań zewnętrznych. Wskazuje jednocześnie środki realizacji założonych celów. 

Ukierunkowana jest  na  osiągnięcie postępu społecznego. Dzięki strategii będą jasno 

sprecyzowane priorytety oraz założenia polityki społecznej w regionie. Jednocześnie zostaną 

ustalone i wdrożone programy wojewódzkie potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów w 

ramach realizacji wskazanych działań. Wojewódzka strategia jest zgodna z  celami Strategii 

Polityki Społecznej rządu na lata  2007 – 2013 „zbudowanie zintegrowanego systemu polityki 

państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom równego dostępu do praw 

społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego 

współuczestnictwa obywateli”.  

Strategia Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego jest wyznacznikiem zakresu  i formy 

strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie powiatu i gminy. Stanowi punkt 

odniesienia dla wyboru priorytetów i kierunków działań strategii lokalnych. Jednocześnie jest 

integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego w obszarze – polityka 

społeczna, społeczeństwo obywatelskie.   

  Na podstawie wyznaczonych priorytetów polityki społecznej województwa łódzkiego 

oraz misji przyjmuje się następujące cele strategiczne:  

 

Cel strategiczny 1:  

 Wdrażanie aktywnej polityki społecznej; 

 

Cel strategiczny 2:  

 Systemowa pomoc osobom i rodzinom 

 

Cel strategiczny 3:  

 Tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Cel strategiczny 4:  

 Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień 
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Cel strategiczny 5:  

 Zwiększenie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

 

Cel strategiczny 6:  

 Propagowanie aktywnego trybu życia i wsparcie osób w wieku poprodukcyjnym 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 

Głównym celem interwencji w ramach RPO WŁ będzie zwiększanie konkurencyjności 

regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie 

istniejących potencjałów i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede 

wszystkim na wspieranie innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

przedsiębiorczości, gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury ochrony środowiska, 

transportu, zatrudnienia i włączenia społecznego oraz edukacji. 

 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii 

Europa 2020.  Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe  wyzwania związane z  

globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami 

demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki. Poniżej przedstawiono najważniejsze 

wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych  obszarów wsparcia PO WER.  

Osie priorytetowe Programu:  

1. Osoby młode na rynku pracy: realizacja działań ukierunkowanych na bezrobotne 

osoby w wieku od 15-24 lat oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy 

2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: wdrożenie 

reform systemów w wybranych obszarach polityk publicznych 

3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju: wspieranie jakości szkolnictwa 

wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę 

4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

5. Pomoc techniczna. 
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2. Dziecko i Rodzina w Polityce Społecznej 
 
  Rodzina i dziecko stanowią zasadnicze kwestie w polityce społecznej. Działalność na 

rzecz rodzin dotyczy wyrównywania pomiędzy nimi nieuzasadnionych i niezawinionych 

różnic socjalnych, tworzenia im równych szans oraz asekurowania w obliczu ryzyka 

życiowego. Natomiast działania podejmowane na rzecz dzieci mają przede wszystkim na celu 

ochronę ich praw, wyrównywanie szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do oświaty, 

służby zdrowia i wypoczynku oraz zapewnienie im ochrony w obliczu zagrożeń. 

   Istnieje wiele definicji rodziny. Najogólniej określa się rodzinę  jako podstawową 

komórkę społeczną, składającą się z rodziców (rodzica) i dzieci. Podkreśla się również 

instytucjonalną formę małżeństwa, poprzez którą powstaje system pokrewieństwa i 

dziedziczenia. Elementem wyróżniającym rodzinę jest wspólnota mieszkaniowa, tworząca 

najczęściej jedno gospodarstwo domowe, które może obejmować dwa, a nawet trzy 

pokolenia. Cechą wspólną wszystkich definicji rodziny jest to, że zapewnia ona ciągłość 

biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom. 

Ogólnie rzecz ujmując, rodzinę charakteryzuje współwystępowanie takich elementów, jak: 

wspólne zamieszkanie członków, wspólne nazwisko, wspólna własność oraz wspólna kultura 

duchowa. Istnieje wiele typów rodzin. W każdej rodzinie mogą występować problemy 

socjalne, niewynikające z nazwy danego rodzaju. Rodzina pełni szereg funkcji mających na 

celu zaspakajanie potrzeb swoich członków. Przede wszystkim warunkuje prawidłowy rozwój 

biologiczny i psychospołeczny dziecka. Jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której 

przebiega proces socjalizacji dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz przygotowanie do 

przyszłych ról społecznych. Rodzina oddziałuje na dziecko poprzez określony i swoisty układ 

stosunków społecznych, na których podłożu dziecko przyswaja sobie określone wartości i 

wzory osobowe. Każda rodzina tworzy własną, niepowtarzalną atmosferę życia domowego, 

na którą wpływają między innymi: stosunki wzajemne między małżonkami, miłość 

rodzicielska do dzieci, codzienne zachowania członków rodziny, kultywowanie tradycji, a 

także służba uznawanym wartościom. Wychowawcze oddziaływanie rodziny ma istotny 

wpływ na socjalizację dzieci i młodzieży w drodze nieuświadomionego często przekazywania 

wiedzy o otaczającym świecie wraz z wartościowaniem go i preferowaniem wzorów  

zachowań. 

  Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak szereg czynników, wśród 

których istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę 

dysfunkcjonalną, czyli taką, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i 
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innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i sytuacji 

kryzysowych. Do zjawisk patologicznych zalicza się alkoholizm, narkomanię, przestępczość 

rodziców oraz przemoc w rodzinie. Są one najczęstszą przyczyną niedostosowania 

społecznego dzieci. Dziecko, podobnie jak rodzina, nie posiada jednoznacznej definicji. 

Według kodeksu cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie uzyskała pełnej 

zdolności do czynności prawnej. W kodeksie karnym nieletnim jest dziecko do ukończenia 

17. roku życia. Dzieci do 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, a w ich 

imieniu działają rodzice lub opiekunowie prawni. Ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych kodeks cywilny przyznaje dzieciom, które ukończyły 13 lat. Pełną zdolność do 

czynności prawnych uzyskuje się wraz z ukończeniem 18. roku życia (jedyne odstępstwo 

stanowi wcześniejsze zawarcie związku małżeńskiego; wówczas dziewczyna, zawsze za 

zgodą sądu opiekuńczego, może uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych po 

ukończeniu 16 lat). Dziecko pozostaje aż do uzyskania pełnoletniości, tj. ukończenia 18 lat, 

pod władzą rodzicielską. Rodzina i dziecko są chronione zarówno w ustawodawstwie 

polskim, jak i międzynarodowym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18. stanowi, 

że małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 

Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejne artykuły konkretyzują to stwierdzenie, odnosząc je do 

różnych aspektów życia rodzinnego. Rozwinięcie norm zawartych w Konstytucji, a 

odnoszących się do rodziny, znajduje miejsce w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W 

dokumencie tym unormowano problematykę zawierania i ustawania małżeństw, stosunków 

majątkowych między małżonkami, obowiązków alimentacyjnych, pochodzenia dziecka, 

stosunków między rodzicami i dziećmi, instytucji przysposobienia, opieki i kurateli. Innymi 

regulacjami prawnymi związanymi z problematyką rodziny są Kodeksy: karny, cywilny, 

postępowania cywilnego i pracy. Pierwszy z nich zakłada ściganie z urzędu przestępstw 

przeciwko rodzinie, do których zalicza: bigamię, znęcanie się nad członkami rodziny, 

rozpijanie małoletniego, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, porzucenie i 

uprowadzenie dziecka. Natomiast kodeks cywilny, choć nie jest bezpośrednio związany z 

ochroną rodziny, służy jej w zakresie przepisów dotyczących ochrony praw małoletniego w 

obrocie prawnym oraz dotyczących zasad prawa spadkowego. Kodeks postępowania 

cywilnego z kolei chroni rodzinę w postępowaniu egzekucyjnym. Obejmuje również 

ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych dla osób dochodzących roszczeń 

alimentacyjnych i daje możliwość występowania w tych sprawach w charakterze 

pełnomocnika właściwego przedstawiciela do spraw opieki społecznej organu gminy lub 

organizacji społecznej, mającej na celu udzielenie pomocy rodzinie. Ostatni z nich, Kodeks 
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pracy, służy głównie ochronie macierzyństwa i zdrowia kobiet. 

  Problematykę rodzinną podejmują również ratyfikowane przez Polskę akty 

międzynarodowe. Jednym z ich jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, której art. 16. 

stanowi, że Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do 

ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. Zapis dotyczący rodziny figuruje również w pkt. 

16. pierwszej części Europejskiej Karty Społecznej. Mówi on, iż rodzina jako podstawowa 

komórka społeczeństwa ma prawo do odpowiedniej ochrony społecznej, prawnej i 

ekonomicznej dla zapewnienia jej pełnego rozwoju. Innym aktem prawnym zapewniającym 

ochronę rodzinie jest uchwalona przez Stolicę Apostolską Karta Praw Rodziny. W 

dokumencie tym zapisane jest m.in. prawo do istnienia i budowy rodziny, czyli prawo 

każdego do założenia rodziny i posiadania środków na jej utrzymanie, prawo do przekazania 

życia i wychowania dzieci wedle własnych tradycji i wartości, prawo do mieszkania 

pozwalającego na godziwe życie rodzinne oraz prawo do zabezpieczenia fizycznego, 

społecznego, politycznego i ekonomicznego. Problematyka rodzinna podejmowana jest także 

w Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. W dokumencie 

tym, w określeniu prawa kobiet do równouprawnienia i partnerstwa podkreślono m.in. wpływ 

kobiet na wzrost dobrobytu społeczeństwa i rodziny. Część artykułów Konwencji pozostaje w 

bezpośrednim związku z rodzinnymi funkcjami kobiety, ukierunkowanymi na wzmocnienie 

społecznego statusu rodziny. Kolejnym dokumentem międzynarodowym, będącym zarazem 

najważniejszym aktem prawnym regulującym prawa dziecka, jest Konwencja o Prawach 

Dziecka. Jej postanowienia dotyczące dziecka urodzonego, które nie ukończyło 18. roku 

życia, obejmują: prawa cywilne, prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do 

wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami, prawa socjalne oraz kulturalne i 

polityczne. Konwencja ustanawia status dziecka oparty na założeniach, że: dziecko jest 

samodzielnym podmiotem (ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga 

szczególnej opieki i ochrony prawnej) i jako istota ludzka wymaga poszanowania jego 

tożsamości, godności i prywatności (rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania 

dziecka i wymaga ze strony państwa wsparcia). Tworząc system ochrony dziecka, kierowano 

się zasadą dobra dziecka (wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie 

dziecka), zasadą równości (wszystkie dzieci, niezależnie od ich cech: koloru skóry, płci i 

narodowości, mają być równe wobec prawa), zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności 

obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka (ochronie podlega autonomia rodziny i 

prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka) oraz zasadą pomocy państwa w 

zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.  
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 Jeszcze innym aktem prawnych zapewniającym ochronę dziecku jest Europejska 

Konwencja o Przysposobieniu Dzieci. Ma ona zastosowanie do dzieci, które w momencie 

przysposobienia nie ukończyły 18 lat, nie zawarły związku małżeńskiego oraz nie są 

uznawane przez prawo za pełnoletnie. Dokumentem na rzecz praw dziecka jest także 

Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego, która zrównuje w 

prawach dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. Rodzina i dziecko są również chronione w 

ustawodawstwie Unii Europejskiej. Prawny zapis ochrony rodziny i dziecka znajduje się w 

wyżej wymienionych aktach międzynarodowych oraz w konstytucjach poszczególnych 

państw członkowskich. Istnieją poza tym wspólnotowe akty wtórne dotyczące równego 

traktowania kobiet, które zwracają uwagę na konieczność godzenia życia zawodowego z 

rodzinnym i na szczególną ochronę kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa. 
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3. Charakterystyka Gminy Miasto Łęczyca 
 
  Gmina Miasto Łęczyca położone jest w północnej części województwa łódzkiego, 

będącego centralną częścią Polski. Jest jedynym miastem w powiecie łęczyckim. Łęczyca 

graniczy od południa, zachodu i północy z gminą Łęczyca, od wschodu z gminą Góra św. 

Małgorzaty. Rozciąga się wzdłuż stoku Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Miasto jest 

zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Bzury. W południowo – zachodniej części miasta 

przepływa dopływ rzeki Bzury - Czartówka (Wróblina). Nazwa Łęczyca oznacza 

miejscowość położoną wśród łąk. Miasto położone jest na równinie, której cechą 

charakterystyczną jest brak lasów oraz tereny podmokłe i bagniste z interesującą florą i fauną. 

W latach 1975- 1998 miasto administracyjne należało do województwa płockiego. 

Łęczyca położona jest 35 km na północ od Łodzi, 130 km na zachód od Warszawy, przy 

skrzyżowaniu dwóch głównych szlaków komunikacyjnych łączących wschód z zachodem 

(droga nr 2) i północ z południem (droga nr 1). Całkowita powierzchnia Miasta Łęczyca 

wynosi 9 km², co stanowi 1,2% powierzchni całego powiatu łęczyckiego. Gęstość zaludnienia 

w Łęczycy wynosi 1 689 mieszk./km². 

  Rozpatrując stan ludności danego terenu należy wziąć pod uwagę ważne z punktu 

widzenia mieszkańców walory danego terenu, czyli aspekty, które podnoszą jego 

atrakcyjność. I tak, znacząco na wzrost liczby mieszkańców wpływa: położenie geograficzne, 

dobre połączenia komunikacyjne, warunki pod zabudowę mieszkaniową, dostępność do 

opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim dostępność miejsc pracy. Według danych Wydziału 

Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łęczycy liczba mieszkańców Gminy Miasto 

Łęczyca wynosi 14.560 osób – 30.12.2013r. 

 

Ludność Gminy Miasto Łęczyca 

ROK 2010 2011 2012 2013 

Liczba 
mieszkańców 

 

15.020 

 

14.927 

 

14.894 

 

14.560 
 

K 

 

M  

 

K 

 

M  

 

K 

 

M  

 

K 

 

M 

7.974 7.046 7.953 6.974 7.946 6.948 7.794 6.766 

Źródło: Dane własne 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

Rok 2011 
 

Rok 2012 Rok 2013 

 
Rok 2014 

(Prognoza) 

 
Rok 2015 

(Prognoza) 
    

MIESZKAŃCY (w osobach) 
Ogółem 14 927 14 894 14 650 14 560 14 480 

KOBIETY 

Ogółem 7 953 7 946 7 834 7 794 7 764 

Wiek 0-17 1 228 1 218 1 183 1 168 1 158 

Wiek 18-59 4 583 4 551 4 517 4 482 4 460 

Wiek 60 lat i więcej 2 142 2 177 2 134 2 144 2 146 

MĘŻCZYŹNI 
Ogółem 6 974 6 948 6 816 6 766 6 716 

Wiek 0-17 1 333 1 315 1 293 1 273 1 260 

Wiek 18-64 4 816 4 780 4 621 4 590 4 550 

Wiek 65 lat i więcej 825 853 902 903 906 

RYNEK PRACY 

Bezrobotni ogółem 1 102 1 127 1 246 1 290 1 230 

Bezrobotni długotrwale 
ogółem 

646 671 764 800 730 

Bezrobotni ogółem z 
prawem do zasiłku 

115 127 146 145 130 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
Liczba mieszkań 

komunalnych w zasobie 
gminy 

964 954 929 929 924 

Liczba wniosków złożonych 
na mieszkanie komunalne z 

zasobów gminy 
33 21 22 20 25 

Liczba mieszkań socjalnych 
(lokali) 53 55 78 53 72 

Liczba oczekujących na 
mieszkanie socjalne 

33 21 22 20 25 

Liczba wyroków 
eksmisyjnych bez 

wskazania lokalu socjalnego 
2 2 2 1 2 

Liczba żłobków (żłobki, 
kluby dziecięce, oddziały 

żłobkowe w przedszkolach) 
0 0 1 1 1 
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Liczba opiekunów 
dziennych do dzieci 0 0 0 0 0 

Liczba miejsc w żłobkach 
(żłobki, kluby dziecięce, 

oddziały żłobkowe w 
przedszkolach) 

0 0 15 15 15 

Liczba dzieci, którym nie 
przyznano miejsc w żłobku 

(żłobek, klub dziecięcy, 
oddziały żłobkowe w 

przedszkolach) 

0 0 0 0 0 

Źródło: Dane własne 
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4. Problemy społeczne w perspektywie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy 

 
  Główną instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

jest gmina. Miasto Łęczyca zadania te realizuje na podstawie w ustawy z dnia 12.03.2004r. o 

pomocy społecznej, oraz innych ustawach za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łęczycy. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź innych osób, za zgodą 

zainteresowanego lub przedstawiciela ustawowego. Natomiast diagnozowanie spraw odbywa 

się w oparciu o wywiad środowiskowy, a decyzje w sprawach świadczeń wydawane są w 

pisemnej formie. 

Pomoc udzielana jest wnioskującym, którzy spełniają kryteria dochodowe określone w 

Ustawie o pomocy społecznej.  

Formy pomocy o którą mogą ubiegać się wnioskujące osoby są następujące: 

• zasiłek stały; 

• zasiłek okresowy; 

• zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 

• usługi opiekuńcze; 

• zasiłek celowy i pomoc w naturze; 

• zasiłek celowy specjalny; 

• zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego potrzebującej; 

• posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole; 

• sprawienie pogrzebu; 

• praca socjalna; 

• udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w zakresie rozwiązywania 

problemów rodziny, zapobiegania przemocy w rodzinie. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

Rok 2011 
 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 
(Prognoza) 

  
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 140 124 126 130 

Liczba świadczeń 1 384 1 257 1 236 1 300 

Kwota świadczeń w złotych 462 850 479 186 517 685 532 000 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 106 95 98 100 

Liczba świadczeń 1 082 999 965 970 

Kwota świadczeń w złotych 383 037 403 365 423 831 430 000 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 34 29 28 30 

Liczba świadczeń 302 258 271 330 

Kwota świadczeń w złotych 79 813 75 821 93 854 102 000 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 454 518 537 550 

Liczba świadczeń 2 883 3 482 3 745 3 850 

Kwota świadczeń w złotych 804 942 1 034 788 1 348 812 1 400 000 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 437 491 533 546 

Liczba świadczeń 2 842 3 418 3 735 3 840 

Kwota świadczeń w złotych 792 660 1 016 861 1 345 868 1 396 900 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 26 2 2 

Liczba świadczeń 24 61 6 6 
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Kwota świadczeń w złotych 6 717 17 211 2 225 2 300 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 6 1 2 2 

Liczba świadczeń 17 3 4 4 

Kwota świadczeń w złotych 5 565 716 719 800 

Źródło: Dane własne 

 

 

Powody pomocy, której udziela ośrodek, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są 

następujące: 

• ubóstwo; 

• sieroctwo; 

• bezdomność; 

• bezrobocie; 

• niepełnosprawność; 

• długotrwała lub ciężka choroba; 

• przemocy w rodzinie; 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze; 

• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• alkoholizmu lub narkomanii; 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA 

 
 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 

(Prognoza) 
UBÓSTWO 

Liczba rodzin 746 770 811 850 

Liczba osób w rodzinach 1 647 1 692 1 789 1 835 

BEZROBOCIE 

Liczba rodzin 663 668 693 705 

Liczba osób w rodzinach 1 604 1 584 1 610 1 620 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Liczba rodzin 218 217 234 235 

Liczba osób w rodzinach 411 406 430 432 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

Liczba rodzin 403 366 365 369 

Liczba osób w rodzinach 885 761 753 759 

BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) 

Liczba rodzin 181 210 204 210 

Liczba osób w rodzinach 651 743 676 680 

ALKOHOLIZM 

Liczba rodzin 97 103 116 115 

Liczba osób w rodzinach 143 171 196 190 

NARKOMANIA 

Liczba rodzin 0 1 0 0 

Liczba osób w rodzinach 0 1 0 0 
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POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 

Liczba rodzin 79 116 135 135 

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 

Liczba rodzin 22 40 39 39 

Źródło: Dane własne
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Źródło: Dane własne

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 (Prognoza) 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 309 1 270 1 429 1 440 

W tym: osoby długotrwale korzystające 1 269 1 228 1 349 1 352 

Liczba rodzin 938 901 981 986 

Liczba osób w rodzinach 2 021 1 912 2 046 2 060 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 1 395 1 339 1 401 1 410 

W tym: osoby długotrwale korzystające 1 370 1 320 1 349 1 352 

Liczba rodzin 938 901 953 960 

Liczba osób w rodzinach 2 021 1 912 2 003 2 030 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 

Liczba osób ogółem 789 673 859 865 

Liczba rodzin 767 667 840 843 

Liczba osób w rodzinach 1 732 1 379 1 751 1 765 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE 

Liczba osób ogółem 561 1 234 590 598 

Liczba rodzin 396 812 372 380 

Liczba osób w rodzinach 1 151 1 799 1 104 1 115 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 
(Prognoza) 

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH 

Liczba rodzin 1 330 1 160 795 795 

Kwota świadczeń w złotych 1 800 389 1 695 017 1 694 939 1 694 939 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

Liczba osób 558 682 57 65 

Liczba rodzin 558 682 57 65 

Kwota świadczeń w złotych 287 266 354 154 303 423 483 600 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

 
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA 

Liczba osób 89 83 75 90 

Liczba rodzin 89 83 70 85 

Kwota świadczeń w złotych 147 186 133 263 110 466 165 240 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU 
POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Liczba osób 265 247 244 270 

Liczba rodzin 265 247 244 270 

Kwota świadczeń w złotych 460 989 437 121 399 177 495 720 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU 
POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU 
ŻYCIA 

Liczba osób 125 141 151 160 

Liczba rodzin 125 141 151 160 

Kwota świadczeń w złotych 219 402 232 101 276 624 293 760 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT 

Liczba osób 16 14 7 7 

Kwota świadczeń w złotych 28 305 24 633 3 213 12 852 
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JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w 
pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") 

Liczba świadczeń 
(średniomiesięczna liczba 
świadczeń) 

73 44 4 6 

Kwota świadczeń w złotych 73 000 44 000 45 000 72 000 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 
Liczba świadczeń 
(średniomiesięczna liczba 
świadczeń) 

167 123 9 11 

Kwota świadczeń w złotych 167 000 123 000 105 000 132 000 

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Liczba osób 294 286 274 290 

Liczba rodzin 191 185 177 193 

Kwota świadczeń w złotych 1 008 194 1 037 163 1 017 485 1 218 000 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba osób 529 528 562 578 

Liczba świadczeń 3 254 3 174 3 271 3 285 

Kwota świadczeń w złotych 445 743 459 169 492 199 520 000 

OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 

Liczba osób 141 142 142 150 

Kwota świadczeń w złotych 46 560 54 396 5 627 784 60 000 

OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

Liczba osób 35 37 51 60 

Liczba świadczeń 351 492 510 523 

Kwota świadczeń w złotych 46 035 69 350 76 213 90 000 

Źródło: Dane własne 
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5. Zasoby kulturowe Gminy Miasto Łęczyca 
 
  Położenie, bogata historia, różnorodne elementy wierzeniowe ziemi łęczyckiej miały 

decydujący wpływ na powstanie i rozwój jej odrębnej kultury ludowej. Najbardziej 

charakterystyczną dla regionu jest tematyka demoniczna wraz z najpopularniejszym jej 

bohaterem – diabłem Borutą, który pierwszy raz pojawił się w XVIII w. w pamiętnikach bp. 

Kossakowskiego. Wśród charakterystycznych dla Miasta Łęczyca dziedzin sztuki 

wyróżniającej ją pośród innych regionów jest rzeźbiarstwo (głównie w drewnie) oraz 

zdobnictwo (na szczególną uwagę zasługują pająki wytwarzane ze słomy, kolorowej bibuły i 

glansowanego papieru). Do dziś zachowała się jeszcze w regionie (choć szczątkowo) sztuka 

plecionkarstwa. Działalność kulturalną w Mieście Łęczyca prowadzi przede wszystkim Dom 

Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Muzeum na Zamku w Łęczycy. 

  Dom Kultury wybudowano w 1954 r., obecnie jest miejską placówką o zasięgu 

powiatowym. Prowadzi wielokierunkową działalność z zakresu upowszechniania kultury, 

edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, integracji mieszkańców (szczególnie seniorów), 

ochrony dziedzictwa narodowego oraz realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej. 

Uczestnicy zajęć mają do wyboru liczne koła, m.in. taneczne, muzyczne, plastyczne, filmowe, 

ceramiczne oraz teatralne. Dla seniorów oferta powiększona została o Uniwersytet Trzeciego 

Wieku. W siedzibie placówki znajduje się także Kombatancki Związek „Dzieci Wojny” 

(stowarzyszenie zrzeszające osoby poszkodowane w wyniku II wojny światowej). Dom 

Kultury otacza swoją opieką:  

 Kapelę Łęczycką; 

 Zespół Tańca Nowoczesnego MAŁE KIE; 

 Zespół Tańca Nowoczesnego KIE; 

 Dziecięcą Grupę Baletową; 

 Zespół Folklorystyczny ŁĘCZYCANIE”; 

  Zespół Śpiewaczy Klubu Złotej Jesieni; 

Wśród głównych imprez organizowanych przez Dom Kultury w Łęczycy należy wymienić:  

 Cykl „Osobowości” – spotkania przybliżające mieszkańcom sylwetki znanych i 

zasłużonych łęczycan; 

 AKCJA ZIMA – ferie w DK; 

 Przegląd Twórczości Seniora - Nutki Złotej Jesieni; 
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 Turniej Wiedzy o Regionie; 

 Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki „ŻACZEK”; 

 Łęczyckie Mistrzostwa Ortografii; 

 Otwarty Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi”; 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka; 

 Turniej Wiedzy o Kulturze „Z kulturą na ty”; 

 Spotkania z Modą; 

 AKCJA LATO – wakacje w DK; 

 Łęczyca w Barwach Jesieni; 

 Międzynarodowy Plener Malarski; 

 Powiatowe Konfrontacje Teatralne Szkół; 

 Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych; 

 Otwarty Przegląd Wokalny „MIKROFON DLA KAŻDEGO”; 

 Przegląd Kolęd i Pastorałek "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka". 

  Muzeum w Łęczycy mieści się na Zamku Królewskim i prowadzi działalność z 

zakresu upowszechniania kultury, edukacji artystycznej / historycznej dzieci i młodzieży oraz 

ochrony dziedzictwa narodowego. Łęczyckie muzeum posiada takie działy jak: artystyczny, 

historyczny, etnograficzny, archeologiczny prezentujące liczne wystawy. Oferuje również 

zajęcia dla dzieci i młodzieży – lekcje muzealne, warsztaty plastyczne oraz interaktywne 

lekcje historii. Wspiera oraz organizuje wiele przedsięwzięć artystycznych i kulturalno - 

edukacyjnych m.in. Europejskie Dni Dziedzictwa, Międzynarodowy Turniej Rycerski, Sejmik 

Staropolski, Jarmark Benedykta Polaka, Turniej Szkolnych Drużyn Rycerskich, Wędrowny 

Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Sesja Musica Moderna, Łęczycka Jesień 

Teatralna i inne.  

  W Mieście Łęczyca działa również Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, która 

prowadzi działalność informacyjną i kulturalno-oświatową. Organizuje imprezy i zajęcia 

bezpłatne, spośród których warto wymienić: lekcje biblioteczne dla uczniów, wycieczki 

dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki, spotkania z pisarzami, redaktorami, 

podróżnikami, dyskusje (Dyskusyjny Klub Książki), konkursy czytelnicze, krajoznawcze, 

literackie i plastyczne, wystawy i promocje książek, projekcje filmów edukacyjnych, bajek 

oraz lektur szkolnych nagranych na kasetach wideo.   

  W ramach Biblioteki w Łęczycy działa również Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
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Biblioteki Publicznej, który jest dziecięcą biblioteką publiczną, udostępniającą książki 

dzieciom i młodzieży z Miasta i powiatu. Corocznie w okresie wakacji organizowane są 

zajęcia dla dzieci w wieku 5-13 lat.  Od 1999 roku w wyniku porozumienia pomiędzy 

władzami gminy i starostwa biblioteka przejęła zadania biblioteki powiatowej, w związku z 

tym objęła opieką merytoryczną oraz koordynuje działalność bibliotek z 7 miejscowości: 

Daszyny, Grabowa, Góry św. Małgorzaty, Piątku, Siedlca, Świnic Warckich, Witoni. 1 

 
 

                                                             
1  Strategia rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 - 2020 
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6. Turystyka i rekreacja w Gminie Miasto Łęczyca 
 

Według danych GUS Miasto Łęczyca znajduje się na 1 miejscu w powiecie łęczyckim 

oraz na 51 w województwie łódzkim pod względem ilości turystycznych obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. Natomiast pod względem ilości udzielonych noclegów w 2010 

roku Miasto Łęczyca plasuje się na 2 miejscu w powiecie oraz 66 w województwie. Aktualnie 

w Łęczycy przeważa głównie turystyka jednodniowa. 

  Największym walorem turystycznym Łęczycy jest bogata, wielowiekowa tradycja 

sięgająca czasów średniowiecznych oraz pozostałe z tamtego okresu zabytkowe budowle z 

romańską kolegiatą w Tumie. Największymi atrakcjami turystycznymi na terenie Miasta 

Łęczyca są:  

 Zamek Królewski; 

 Baszta i mury obronne miasta; 

 Kościół farny p.w. św. Andrzeja Apostoła; 

 Dawny klasztor oo. Dominikanów - byłe więzienie; 

 Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor O.O. Bernardynów; 

 Klasztor SS Urszulanek,; 

 Ratusz (rynek); 

 Dawny Szpital; 

 Mała Synagoga – Mykwa; 

 Cmentarz rzymskokatolicki; 

 Cmentarz ewangelicko-augsburski; 

 Błonie - kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego; 

 Pomniki (Pomnik Niepodległości; Pomnik Bohaterów Bitwy nad Bzurą); 

 Kolegiata w Tumie (położona poza granicami miasta). 

Turystyce miejsko-kulturowej sprzyja również szereg wydarzeń kulturalnych takich jak: 

 Wielkanocne warsztaty rękodzieła ludowego – marzec; 

 Mocno Hałaśliwe Wypędzanie Zimy – marzec; 

 XI Rajd Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej – marzec; 

 II Otwarty Przegląd Kabaretów „Chichot” – kwiecień; 

 IV Otwarty Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi” – kwiecień; 
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 XVII Spotkania z Modą na Zamku – czerwiec; 

 VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej NOCNIK – lipiec; 

 Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy – sierpień; 

 Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” – wrzesień; 

 Bieg Papieski – październik; 

 Sylwester na Rynku – grudzień/styczeń. 

W Mieście aktywnie działa Lokalna Organizacja Turystyczna „Centralny ŁUK 

Turystyczny” oraz Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej”. które promują atrakcje turystyczne 

regionu. Wśród atrakcji turystycznych sprzyjających aktywności fizycznej znajdują się m.in. 

szlaki opracowane przez Centralny ŁUK Turystyczny – projekt, którego głównym celem jest 

popularyzacja rekreacyjnego potencjału Miasta Łęczyca, a także Uniejowa i Kłodawy. ŁUK 

opracował propozycje pięciu kilkunastokilometrowych tras obejmujących najciekawsze 

punkty w okolicach wymienionych miejscowości. W skład jego wchodzą: 

 Szlak historyczny; 

 Szlak sakralny; 

 Szlak patriotyczny; 

 Szlak przyrodniczy; 

 Szlak techniczny. 

Oprócz w/w szlaków tematycznych przez Łęczycę przebiega również kilka krajowych i 

lokalnych szlaków rowerowych: 

 Czarny szlak rowerowy – W Krainie Diabła Boruty; 

 Zielony rowerowy Szlak Cebulowy; 

 Czerwony szlak tranzytowy – Łódzka Magistrala Rowerowa. 

Od 1914 roku do 2000 roku na terenie Miasta Łęczycy funkcjonowała kolej 

wąskotorowa dla ruchu pasażerskiego i towarowego (linia kolejowa Krośniewice – Ozorków 

Centralny). Obecnie ten wpisany do rejestru zabytków, 40-kilometrowy szlak 

wykorzystywany jest głównie dla ruchu turystycznego.  

  Do atrakcji turystyki rekreacyjnej regionu łęczyckiego można zaliczyć także liczne 

gospodarstwa agroturystyczne oferujące wypoczynek w siodle (są także hotele dla koni), 

naukę wyplatania wyrobów wiklinowych, możliwość wędkowania czy połowu raków. W 

najbliższych latach oferta dla turystów przybywających do Miasta Łęczyca wzbogaci się 

najprawdopodobniej o szlak kajakowy na Bzurze Łęczyca – Łowicz – Sochaczew – ujście 
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Przecławice.  

  Na terenie Miasta istnieje zalew, którego teren dzierżawiony jest przez Związek 

Wędkarski. Odbywają się tam zawody wędkarskie i imprezy plenerowe. Łęczycki akwen daje 

możliwość stworzenia wodnej bazy rekreacyjnej atrakcyjnej dla turystów i mieszkańców. 

Istniał przed laty pomysł realizacji projektu „Mała Spała” mającego na celu utworzenie 

kompleksu rekreacyjnego nad zalewem miejskim – nie został on jednak zrealizowany ze 

względu na brak funduszy.  

  Analizując możliwości rozwoju turystyki biznesowej jedynym miejscem w pobliżu 

Miasta Łęczyca, które sprzyja organizowaniu konferencji jest Hotel Chrobry (Topola 

Królewska). Posiada on cztery sale konferencyjne oraz jedną konferencyjno-bankietową o 

łącznej powierzchni 300 m2. Zaplecze noclegowe dla turystów w Mieście stanowi Bursa 

Szkolna (90 miejsc) oraz miejsca oferowane przez zajazd i restaurację (Venezia – Sala 

Bankietowa ul. Polna 1, Zajazd Senator – ul. Ozorkowskie Przedmieście 47). 

Od maja do września 2012 roku w każdą niedzielę turyści mają możliwość obejrzenia 

inscenizacji parady rajców miejskich oraz uczestniczenia w spacerze po Mieście Łęczyca 

wraz z przewodnikiem, z którym odwiedzają najpiękniejsze zabytki miasta. Zadanie "Jeden 

Dzień w Łęczycy z Borutą - godz. 11.11" jest realizowane w ramach projektu pn. "Szlachcic 

Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego", współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.2 

 
 
 

                                                             
2  Tamże 
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7. Instytucje pomocy i wsparcia 
 
 

  W ostatnich latach wzrasta liczba rodzin objętych pracą socjalną, poradnictwem i 

pomocą różnych instytucji czy tez ośrodków wsparcia.  

Należą do nich: 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Łęczycy 

ul. Aleje Jana Pawła II 13 

Tel. 024 721 23 76; 024 721 41 15 

e-mail: domsamopomocy@interia.pl 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy to placówka wychodząca naprzeciw 

potrzebom lokalnej społeczności. Oferta wsparcia skierowana jest dla osób przewlekle 

psychicznie chorych (typ Domu A), dla osób upośledzonych umysłowo (typ Domu B), oraz 

dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ Domu C). 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy jest dziennym ośrodkiem wsparcia 

dysponującym 30 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Zasadniczym ogólnym celem 

Domu jest poprawa funkcjonowania Uczestników w społeczeństwie. Podstawą działania 

Domu jest zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, a także wzrost integracji 

społecznej oraz świadczenie usług polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu 

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym 

(w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz potencjałem lokalnej 

społeczności Gminy Miasto Łęczyca). 

  Formy działalności prowadzonej przez Dom dla osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy oferuje swoim podopiecznym następujące 

usługi, treningi i zajęcia: 

 Treningi funkcjonowania w codziennym życiu: 

 Trening nauki higieny; 

 Trening dbałości o wygląd zewnętrzny; 

 Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

 Trening kulinarny; 
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 Trening umiejętności praktycznych; 

 Trening farmakologiczny; 

 Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego: 

 Gry i zabawy towarzyskie; 

 Filmoterapia; 

 Zajęcia informatyczne; 

 Spotkanie z piosenką, książką, recytacją; 

 Uroczystości okolicznościowe; 

 Wyjścia i spotkania integracyjne; 

 Zabawy taneczne; 

 Terapia ruchowa: 

 Zajęcia sportowe, turystyczne, spacery; 

 Terapia zajęciowa: 

 Papier czerpany, papieroplastyka, rękodzielnictwo, bukieciarstwo; 

 Zajęcia ogólnoplastyczne, działania twórcze; 

 Rysunek, malarstwo i grafika; 

 Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; 

 Poradnictwo psychologiczne; 

 Poradnictwo socjalne; 

 Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 

 Inne formy zajęć: 

 Profilaktyka prozdrowotna; 

 Zajęcia relaksacyjne z wizualizacją; 

 Zajęcia socjoterapeutyczne; 

 Zebrania społeczności – spotkania organizacyjne, spotkania z rodzinami 
Uczestników. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Kilińskiego 4; 99-100 Łęczyca 

Tel. (0-24) 721-61-62 Fax. 721-01-63 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w 

skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, 

zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 

Godziny pracy poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00. 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy 

ul. Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca 

e-mail: dpsleczyca@op.pl; tel./fax 0-24 721-30-01 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00 

Liczba miejsc: 51 

 

  Placówka zapewnia całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku oraz osób 

przewlekle somatycznie chorych polegającą na świadczeniu następujących usług: 

 1)   bytowych:  

- miejsce zamieszkania; 

- wyżywienie; 

- odzież i obuwie; 

- utrzymanie czystości; 

2) opiekuńczych: 

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; 

- pielęgnacji; 

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

3) wspomagających: 

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej; 

- podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców Domu; 

- umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych; 

- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców; 
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- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i 

społecznością lokalną; 

- działanie   zmierzającym  do   usamodzielnienia    mieszkańca, w  miarę jego 

możliwości; 

- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych; 

- finansowanie mieszkańcowi  Domu  nieposiadającemu  własnego  dochodu  wydatków  

na niezbędne przedmioty osobistego użytku w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku 

stałego; 

- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji                  

o tych prawach dla mieszkańców Domu; 

- sprawne wnoszeniu i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu. 3 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Adres: 99-100 Łęczycy, ul. Kaliska 13 

tel. (0-24) 721-28-37 

Do zadań poradni należy w szczególności: 

• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, 

nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 

problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 

• wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku 

życia; 

• profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup 

ryzyka; 

• terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

• wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny; 

• pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania 

kariery zawodowej; 

                                                             
3 Informacja własna DPS Łęczyca 
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• prowadzenie edukacji prozdrowotnej uczniów, rodziców i nauczycieli; 

• pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz 

mocnych stron uczniów; 

• udzielanie pomocy i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami. 

 

 

 

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy 

Adres: 99-100 Łęczycy, ul. Kaliska 13 

Tel. ( 0-24 ) 721 35 85 

  Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy od ponad 40 lat kształci 

uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2009 roku w skład ZPE-W wchodzi Bursa 

szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łęczyckiego.  

Dla naszych uczniów przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną oraz 

opiekuńczo-wychowawczą: 

1. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci do 5 roku życia, 

2. Przedszkole specjalne, 

3. Zespoły rewalidacyjno–wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną, 

4. Szkoła Podstawowa 

a. klasy I-III oraz IV-VI,  

b. Zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

5. Gimnazjum 

a. klasy I-III,  

b. Zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: 

a. mechanik pojazdów samochodowych, 

b. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

c. kucharz,  
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d. piekarz,  

e. cukiernik. 

 

7. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością  

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

8. Internat dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,  

9. Bursa Szkolna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu łęczyckiego, 

10. Świetlica szkolna, 

11. Biblioteka. 

 

 

 Ponadto oferują: 

· dla uczniów ZSZ praktyczną naukę zawodu w CKP Piątek oraz CKP Łęczyca, 

· dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym dwoma busami z terenu całego powiatu, 

· w internacie i w bursie pokoje 3-4 osobowe, wysoki standard pomieszczeń, smaczne 

posiłki, całodobowa opieka, miła atmosfera, 

· dodatkowe zajęcia:  

 terapia pedagogiczna; 

 zajęcia korygujące wady postawy; 

 muzykoterapia; 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

 terapia metodą Integracji Sensorycznej; 

 zajęcia korygujące wady mowy; 

 terapia biofeedback; 

 metoda dobrego startu; 

 doradztwo zawodowe. 

 · imprezy i uroczystości o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym, 

 · różnorodne koła zainteresowań.4 

   

 

 

                                                             
4  http://zpewleczyca.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,27  
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Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy Spółdzielni Inwalidów „Tęcza" 

Adres: 99-100 Łęczycy, ul. Lotnicza 2 a 

Tel : 24-721-27-20 

Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonują na terenie miasta od 1 grudnia 1993r. 

Placówka otacza wsparciem i pomocą 45 osób, głównie z dysfunkcja intelektualną. Zadaniem 

WTZ jest aktywizacja zawodowa uczestników oraz stworzenie szansy samorealizacji i 

możliwości integracji ze społecznością ludzi zdrowych. 

Zajęcia realizowane są m.in. w pracowni ceramicznej, szwalniczej, witrażowej, stolarskiej, 

informatycznej. Uczestnicy objęci są wsparciem psychologa, logopedy, rehabilitanta. 

Dodatkowo mogą uczestniczyć w zajęciach teatralnych, muzycznych , licznych wyjazdach 

m.in. na turnusy rehabilitacyjne, szkolenia itp. Warsztaty Terapii Zajęciowej co roku 

organizują imprezę o zasięgu wojewódzkim „Przegląd Piosenki Wakacyjnej dla uczestników 

WTZ". 

 W strukturach „Tęczy” od roku 2012 funkcjonuje Zakład Opiekuńczo Leczniczy. 

Dysponuje on 26 miejscami (z możliwością rozszerzenia liczby miejsc do 38) - w pokojach 

jedno, dwu i trzy osobowych. Pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym ma 

charakter okresowy do 6 miesięcy. ZOL jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą. 

Realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych ustawy o działalności leczniczej. ZOL posiada 

umowę zawartą z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy zapewnia całodobowe świadczenia zdrowotne, które 

obejmuje: 

1. świadczenia lekarskie; 

2. opiekę; 

3. pielęgnację; 

4. rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji; 

Podopieczni mają  zapewnione:  

1. badania i porady lekarskie; 

2. całodobową opiekę pielęgniarską; 

3. świadczenia rehabilitacyjne; 
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4. badania i terapię psychologa; 

5. badania i terapię logopedy; 

6. leczenie farmakologiczne; 

7. leczenie dietetyczne; 

8. zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne; 

9. badania diagnostyczne niezbędne do kontynuacji leczenia; 

10. terapię zajęciową; 

11. konsultacje specjalistyczne; 

 

 

Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich 

Klubu „Przebudzenie" w Łęczycy 

Adres: 99-100 Łęczycy, ul. Belwederska 38 

e-mail: druga_szansa@wp.pl tel. 24-388-12-08 

Od 23 lipca 2007 otworzyła swe podwoje świetlica socjoterapeutyczna przy 

Stowarzyszeniu. Obecnie uczęszcza codziennie na zajęcia 11 (jedenaścioro) dzieci, które pod 

okiem wykwalifikowanych opiekunów świetnie się bawią, uczą i mile spędzają czas. Dzieci, 

które wcześniej się nie znały, teraz tworzą zgraną grupę, która pomaga sobie w różnych 

czynnościach. 

  Świetlica to miejsce, gdzie spotykają się dzieci w wieku 7-15 lat, codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 20:00. W świetlicy uczestniczące dzieci maja 

okazję odrobić lekcje, bawić się, rozwijać umiejętność obsługi komputera, przygotować 

posiłki, uczestniczyć w wycieczkach. 

  Fachową opiekę podczas zajęć socjoterapeutycznych pełnia psycholodzy wspierani 

przez wolontariuszy. Dzieci maja okazję nauczyć się lepiej rozwiązywać problemy 

interpersonalne, radzić sobie ze stresem, poszerzać kompetencje z zakresu komunikacji 

interpersonalnej.  
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Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Rejonowy w Łęczycy 

ul. Poznańska 25; 99-100 Łęczyca 

e-mail: pkps-leczyca@wp.pl   tel.: 24-368-60-57 

 

Misją stowarzyszenia jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego 

i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom 

znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, 

samotnym i opuszczonym.5 

Zadania realizowane przez PKPS 

 świadczenie usług opiekuńczych; 

 wydawanie żywności w ramach programu PEAD; 

 wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

ul. Zachodnia 8; 99-100 Łęczyca 

e-mail: tpdleczyca@vp.pl   Tel.: 24 721 03 51 
 

  Ognisko otacza opieką średnio 50 podopiecznych w wieku 4-18 lat. Wszelkie 

działania podejmowane w placówce mają na celu walkę o wyrównywanie szans edukacyjnych 

i rozwojowych dzieci, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej.  

Ognisko TPD jest jedynym miejscem w Łęczycy, gdzie dzieci w godzinach popołudniowych 

mogą nieodpłatnie otrzymać ciepły posiłek, słodycze, aktywnie spędzić czas wolny. Placówka 

zapewnia opiekę i pomoc pedagogiczną przy odrabianiu lekcji, wsparcie psychologiczne, 

różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, wycieczki, półkolonie. Podejmujemy szereg działań 

mających na celu zapoznanie podopiecznych z tradycjami świąt narodowych, kulturą i 

historią regionu, a także promujących zdrowy styl życia i rozwijających świadomość 

proekologiczną. W ramach ochrony dzieci i młodzieży przed skutkami nadużywania alkoholu 

i innych środków toksycznych oraz zmniejszenia poziomu zagrożeń wychowawczych i 

społecznych w placówce prowadzone są zajęcia z profilaktyki antyalkoholowej i 

antynikotynowej. 

                                                             
5 http://pkpslodz.org/zarzad-rejonowy-pkps-leczyca/ 
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7.1  Instytucje współpracujące i udzielające wsparcie 
 

1. Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy 
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 
e – mail: kpp@leczyca.policja.gov.pl   Tel. 024 721 11 08 

 
2. Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział Zamiejscowy w Łęczycy 

99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 
 
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
99-100 Łęczyca ul. Tumska 2, II piętro 
Tel.: 024-721-88-76; 024-721-88-76; fax.: 024-721-71-49 
e – mail: zkss@leczyca.sr.gov.pl 

 
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łęczycy 

99-100 Łęczyca; ul. Zachodnia 23 
e-mail: sp3_leczyca@poczta.onet.pl Tel.: 24-721-03-50 
 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c 
e-mail: szkolapodstawowa4@wp.pl   Tel.: 24-721-26-53 
 

5. Gimnazjum w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Szkolna 4 
e-mail: gimlca@poczta.onet.pl   Tel.: 24-721-03-55 
 

6. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. M. Konopnickiej 13 
e-mail.: sekretariat@1loleczyca.edu.pl   Tel.:24-388-26-52 
 

7. Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Al. Jana Pawła II 1 
e-mail.: tl2@poczta.onet.pl   Tel.: 24-388-36-10 
 

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Ozorkowskie Przedmieście 1 
e-mail.:  zsp1@oswiata.org.pl    Tel.: 24-721-23-41 
 

9. Przedszkole Nr 1 w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Zachodnia 17 
e-mail: p1leczyca@wikom.pl    Tel.: 24-721-03-54 
 

10. Przedszkole Nr 2 w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Belwederska 23 
e-mail: p2leczyca@wikom.pl    Tel.: 24-721-03-52 
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11. Przedszkole Nr 4 w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Bitwy nad Bzurą 26a 
e-mail: p3leczyca@op.pl    Tel.: 24-721-03-53 
 

12. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy  
99-100 Łęczyca, ul. Sienkiewicza 31  
Tel.: 24-721-29-14, fax. 24-721-32-78,  
e-mail: lole@praca.gov.pl 
 

13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy 
99-100 Łęczyca; ul. Ozorkowskie Przedmieście 1 
Tel.: 24 721 89 82   Faks: 24-721 23 41 
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8.   Analiza SWOT zasobów Gminy Miasto Łęczyca 
 

  Popularna metoda używaną w określaniu priorytetów rozwojowych, strategii jest 

analiza SWOT. Metoda ta ocenia zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne wpływające 

na planowanie działań w ramach strategii. Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym 

etapem procesu planowania strategicznego. Przy właściwy, trafnym opracowaniu stanowi 

punkt wyjściowy dla określenia celów strategicznych oraz projektów w ramach pracy 

socjalnej. Analiza SWOT została opracowana głownie w oparciu o doświadczenie i 

obserwacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz konsultację z innymi 

placówkami których nadrzędnym celem jest wspieranie mieszkańców Gminy Miasto 

Łęczyca. 

 
Mocne strony Słabe strony 

 dziedzictwo historyczno – kulturowe 
(zabytki, wydarzenia kulturalne), szlaki 
turystyczne; 

 utalentowana sportowo młodzież; 

 mieszkańcy – dobrze wykształceni, 
przedsiębiorczy; 

 potencjał przyrodniczy (Obszar 
Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, 
rzeki - Bzura, Czartówka oraz zalew); 

 oferta zajęć dodatkowych dla dzieci i 
młodzieży; 

 rozwinięta baza medyczna ; 

 umiejętność pozyskiwania 
zewnętrznego finansowania; 

 współpraca władz lokalnych z 
instytucjami pozarządowymi; 

 efektywnie i kreatywnie funkcjonujące 
instytucje odpowiedzialne za 
koordynację działań w obrębie 
bezrobocia; 

 uruchomienie licznych działań 
zmierzających do ograniczenia 
bezrobocia w ramach wsparcia 

 brak specjalistów – migrują do 
większych ośrodków; 

 bezrobocie; 

 duża liczba osób w wieku 50+; 

 ujemny przyrost naturalny; 

 migracja osób młodych, wykształconych 
do silniejszych gospodarczo ośrodków; 

 brak mieszkań komunalnych, 
socjalnych; 

 niski poziom wykształcenia osób 
długotrwale bezrobotnych; 

 istnienie zjawiska nielegalnego 
zatrudnienia tzw. „szara strefa"; 

 wysoki odsetek osób i rodzin 
utrzymujących się z niezarobkowych 
źródeł utrzymania; 

 niewielka liczba aktywnych form 
pomocy osobom bezrobotnym w 
przedziale wiekowym 30-50 lat; 

 brak zainteresowania bezrobotnych 
możliwością podnoszenia czy zmiany 
kwalifikacji zawodowych; 
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finansowego UE; 

 dobra koordynacja i współpraca działań 
podmiotów zajmujących się 
problematyką dzieci i młodzieży oraz 
edukacji; 

 wysoki poziom edukacji w łęczyckich 
szkołach; 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez nauczycieli; 

 duże zaangażowanie placówek 
oświatowych w sytuację ucznia; 

 obecność na terenie Łęczycy instytucji 
wspierających rodzinę; 

 zaangażowanie społeczne na rzecz 
pomocy rodzinie; 

 warunki do prowadzenia skuteczniej 
pracy socjalnej; 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez pracowników służb socjalnych; 

 efektywna współpraca między 
instytucjami; 

 akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, 
duża świadomość społeczna na ten 
temat; 

 wrażliwość społeczna na kwestie 
uzależnień i przemocy w rodzinie; 

 istnienie na terenie gminy 
stowarzyszenia wspierającego osoby 
uzależnione i ich rodziny; 

 istnienie na terenie gminy instytucji 
wspierające osoby dotknięte przemocą 
w rodzinie; 

 relatywnie do liczby mieszkańców mała 
liczba osób bezdomnych; 

 brak na terenie gminy placówek o 
charakterze resocjalizacyjnym 
adresowanych do młodzieży zagrożonej 
patologią; 

 niewystarczająca ilość 
wykwalifikowanej kadry terapeutycznej 
( psycholodzy, terapeuci, 
socjoterapeuci); 

 nowe zadania gmin zlecane bez 
pokrycia finansowego ze środków 
centralnych; 

 zagrożenie alkoholizmem wśród 
młodzieży; 

 brak identyfikacji ludzi młodych z 
kulturą i tradycją Łęczycy; 

 brak na terenie gminy placówek 
adresowanych do ofiar przemocy w 
rodzinie oraz samotnych matek; 

 zjawisko dziedziczenia bezrobocia i 
korzystania ze wsparcia 
instytucjonalnego; 

 istnienie barier architektonicznych; 

 brak dostatecznej bazy rehabilitacyjnej; 

 niedostateczna oferta opieki nad 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami, 
brak pełnego rozeznania w skali 
problemu; 

 niedostateczna ilość ofert pracy dla osób 
niepełnosprawnych; 

 stale rosnący wzrost zapotrzebowania na 
placówki opieki stacjonarnej oraz usługi 
opiekuńcze; 

 ograniczenie funduszy i działań 
adresowanych do osób wykluczonych 
społecznie; 

 brak indywidualnych programów 
wychodzenia z bezdomności; 

 brak ośrodka wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinę; 

 brak infrastruktury na działanie Zespołu 



47 
 

interdyscyplinarnego i Grup Roboczych 
związanych z przemocą w rodzinie;  

 
Szanse Zagrożenia 

 środki zewnętrzne na rozwój miasta, 
wsparcie społeczeństwa – nowa 
perspektywa finansowa 2014-2020; 

 rozwój turystyki weekendowej; 

 rozwój ŁSSE (podstrefa łęczycka), 
napływ inwestorów; 

 komunikacja miedzy osobami 
bezdomnymi a placówkami 
pomocowymi; 

 istnienie gotowych, sprawdzonych 
programów wychodzenia z 
bezdomności; 

 istnienie infrastruktury do pracy z 
osobami zagrożonymi społecznie; 

 wzrost aktywności społecznej, 

 otwartość mieszkańców gminy na 
zmiany; 

 wykorzystanie krajobrazu gminy 
i walorów przyrodniczych; 

 możliwość realizacji założonych celów 
przy aktywnej współpracy mieszkańców 
i władz gminy; 

 rozwój lokalnego systemu wsparcia 
społecznego. 

 

nNegatywne tendencje demograficzne; 

 postępujący proces starzenia się 
mieszkańców; 

 utrwalanie się zjawisk prowadzących do 
wykluczenia społecznego, dziedziczenia 
ubóstwa, patologii, dysfunkcji; 

 zwiększająca się liczba przestępstw 
związanych z przemocą domową; 

 brak kadry wykwalifikowanej 
prowadzącej zajęcia korekcyjne dla 
sprawców i ofiar przemocy; 

 ograniczona powierzchnia terenów pod 
inwestycje – brak możliwości ekspansji; 

 zwiększająca się liczba 
nieewidencjonowanych osób 
bezdomnych, wybieranie bezdomności 
jako stylu życia, a także braku 
motywacji tych osób do zmiany swojego 
położenia; 

 brak badań na temat zjawiska przemocy 
na terenie miasta Łęczyca; 

 brak hotelu dla ofiar przemocy; 

 brak warunków do wykonywania 
egzekucji eksmisji wobec sprawców 
przemocy (brak pomieszczeń 
tymczasowych w zasobach gminy); 

 niewystarczające nakłady środków 
finansowych na realizację zadań z 
pomocy społecznej,; 

 brak spójnej i całościowej polityki 
państwa w zakresie pomocy społecznej. 
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9. Cele operacyjne strategii. 
 

Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Miasto 

Łęczyca pozwoliła wyodrębnić 7 obszarów operacyjnych (szczegółowych), które uznano za 

priorytetowe w realizacji celu strategicznego: 

1. Wsparcie dla rodzin dotkniętych ubóstwem; 

2. Ograniczenie bezrobocia i jego negatywnych skutków społecznych; 

3. Walka z alkoholizmem i jego negatywnymi skutkami; 

4. Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży; 

5. Integracja ze społecznością lokalną  osób niepełnosprawnych, starszych i 

przewlekle chorych; 

6. Zapobieganie i ograniczenie istniejących patologii społecznych; 

7. Wzrost aktywności i skuteczności działań Ośrodka Pomocy Społecznej  

 w Łęczycy. 

 
9.1 Cele strategiczne. 

 
9.1.1 Wsparcie dla rodzin dotkniętych ubóstwem. 

 Wsparcie finansowe najuboższych rodzin (np. świadczenia rodzinne, zasiłki, stypendia 

dla dzieci i młodzieży); 

 Działania polegające na udzielaniu świadczeń w formie niepieniężnej – dotacja na 

posiłki dzieci w szkole, zakup podręczników, usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania; 

 Organizowanie robót publicznych i prac społecznie użytecznych w celu złagodzenia 

skutków ubóstwa; 

 Pomoc psychologiczna oraz doradztwo zawodowe dla potrzebujących – wskazanie 

umiejętnego sposobu odkrycia i wykorzystania własnych zasobów; 

 Stała weryfikacja przyznawanych świadczeń (głównie pieniężnych), aby przyznawana 

pomoc trafiała do osób rzeczywiście jej potrzebujących; 

 Rozwój turystyki, stanowiący dodatkowe źródło dochodów dla miasta; 

 Udzielanie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym szczególnie 

wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym kompleksowego wsparcia poprzez 

pomoc edukacyjną szkolenia zawodowe, pomoc finansową, rzeczową; 
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 Wsparcie i udzielanie pomocy rodzinom w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych 

i wychowawczych poprzez utworzenie punktu i umożliwienie z korzystania z 

bezpłatnych porad:  prawnika, psychologa, pedagoga, terapeuty od uzależnień, 

asystenta rodziny; 

 Integracja rodzin ze środowiskiem poprzez organizowanie rodzinnych spotkań 

kulturalnych: koncerty, festyny, wyjazdy do kina, na plenery malarskie, hafciarskie, 

muzyczne, wycieczki weekendowe; 

 Wspomaganie twórców ludowych wspólnie z jednostkami organizacyjnymi, 

organizacjami samorządowymi poprzez propagowanie kultury i tradycji, konkursy 

wypieku ciast i chleba, zajęcia kulinarne, organizowanie festynów rodzinnych, 

szkolenia; 

 Zorganizowanie opieki nad dziećmi cztero i pięcioletnimi. 

 

 
 
9.1.2 Ograniczenie bezrobocia i jego negatywnych skutków społecznych. 

 Działania promujące powstawanie nowych miejsc pracy w gminie; 

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w celu 

przygotowania i realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu 

(organizowanie szkoleń, przekwalifikowanie) tzw. poszerzanie kwalifikacji 

bezrobotnych; 

 Wprowadzenie zachęty dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do 

rozwoju przedsiębiorczości; 

 Dostosowanie oferty edukacyjnej, współpraca z powiatem w celu dostosowania szkół 

ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy; 

 Stworzenie lub/i propagowanie utworzenia mini przedszkoli, klubów dziecięcych lub 

mini żłobków o charakterze rodzinnym, umożliwiających rodzicom swobodne 

podjęcie zatrudnienia; 

 Współpraca z PUP w celu kierowania bezrobotnych do robót publicznych i prac 

interwencyjnych; 

 Promowanie dobrych i skutecznych wzorców wychodzenia z bezrobocia; 

 Rozwój usług socjoterapeutycznych; 

 Propagowanie rozwoju szeroko rozumianej ekonomii społecznej; 
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 Wykorzystanie atutów turystyczno – wypoczynkowych gminy poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej; 

 

 

9.1.3 Walka z alkoholizmem i jego negatywnymi skutkami. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez 

zwiększanie świadomości o negatywnych skutkach spożywania alkoholu; 

 Dozorowanie, monitorowanie zjawiska spożywania alkoholu, zwłaszcza wśród ludzi 

młodych; 

 Tworzenie warunków do powstania pozalekcyjnych klubów i kół zainteresowań w 

oparciu o bazę lokalową z zasobów gminy jako alternatywa do alkoholu; 

 Rozwój systemu edukacji oraz poprawa dostępu do edukacji polegającej na promocji 

zdrowego stylu życia; 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

 Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

 
9.1.4 Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży. 

 Wzrost oferty zatrudnienia dla ludzi młodych - zatrzymanie ich na terenie gminy; 

 Stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych metod spędzania wolnego czasu 

(świetlice środowiskowe, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe itp.); 

 Zwiększenie zasobów mieszkaniowych; 

 Rozwój systemu edukacji oraz poprawa dostępu do niej; 

 Wybudowanie placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców; 

 Ułatwienie dostępu (także informacji) do sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach 

kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieży; 

 Rozszerzenie działalności Domu Kultury poprzez utworzenie np. kawiarenki 

internetowej, prowadzenie zajęć plastycznych, prowadzenie zajęć muzycznych, 

organizowanie imprez kulturalnych, inicjowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży oraz całych rodzin przy ich aktywnym udziale; 
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 Organizacja miejsc i ofert spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną w celu 

integracji i pogłębienia więzi rodzinnych przez m.in. wycieczki rodzinne, zawody 

sportowe, pikniki; 

 Zorganizowanie młodzieżowych grup współpracujących w celu nabycia: pozytywnych 

zachowań i  wzorców, umiejętności spędzania wolnego czasu, współzawodnictwa, 

umiejętności współpracy i samopomocy; 

 Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z ukierunkowaniem programu zajęć 

na zdobywanie wiedzy i poznawanie kraju – kolonie, półkolonie, obozy, wycieczki; 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży przez organizowanie np. 

szkoleń, pogadanek ilustrujących zagrożenia i choroby cywilizacyjne z udziałem 

lekarzy, policjantów z wydziału prewencji i ruchu drogowego połączonego z 

piknikiem, wycieczką; 

 Ustawiczne szkolenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą w zakresie 

problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 

 
 
9.1.5 Integracja osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych. 

 
 Rozwój usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle 

chorych; 

 Rozwój usług żywieniowych dla osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle 

chorych; 

 Podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych; 

 Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie przybliżenia problemów osób 

niepełnosprawnych; 

 Adaptacja szkół do potrzeb niepełnosprawnych fizycznie, tworzenie klas 

integracyjnych, przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć w klasach 

integracyjnych oraz rozwój kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych; 

 Pomoc w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych.; 

 Tworzenie i wyposażanie mieszkań chronionych dających możliwość utrzymania 

maksymalnie długiej samodzielności; 

 Wsparcie dla inicjatyw integracyjnych i kulturalnych osób starszych i 

niepełnosprawnych (grupy samopomocowe, Kluby Seniora itd.); 
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 Wprowadzenie środowiskowej formy opieki nad osobami w podeszłym wieku; 

 Wspieranie różnych form samopomocy; 

  Zorganizowanie transportu osobom mającym trudności w poruszaniu się. 
 

 

 
9.1.6 Zapobieganie i ograniczenie istniejących patologii społecznych. 

 Zniwelowanie niekorzystnych tendencji dziedziczenia ubóstwa i patologii wśród 

rodzin dotkniętych tymi problemami; 

 Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w celu integracji osób  

 i rodzin z grupy szczególnego ryzyka; 

 Informowanie rodzin dotkniętych patologią o dostępnych instytucjach pomocowych; 

 Działania korekcyjno – edukacyjne mające na celu ograniczenie przemocy w rodzinie, 

skierowane do potencjalnych sprawców przemocy w rodzinie; 

 Współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za nadzór celu. 

 

 

9.1.7 Wzrost aktywności i skuteczności działań Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Łęczycy. 

 Współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za nadzór celu; 

 Poprawa warunków infrastrukturalnych instytucji działających w zakresie pomocy 

społecznej; 

 Udział pracowników OPS w szkoleniach, kursach, warsztatach; 

 Wymiana doświadczeń, korzystanie z pozytywnych wzorców innych gmin; 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi; 

 Intensyfikacja szkoleń dla pracowników socjalnych wspólnie z innymi podmiotami: 

policją, strażą miejską, kuratorami sądowymi, urzędem pracy, sądami, organizacjami 

pozarządowymi itp. w celu poprawy jakości pracy; 

 Organizacja szkoleń specjalistycznych dla pracowników socjalnych w zakresie pracy z 

grupami klientów pomocy społecznej dotkniętymi określonymi dysfunkcjami typu 

m.in. bezrobocie, alkoholizm i narkomania, choroby psychiczne, niepełnosprawność. 
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10. Wnioski i uwagi końcowe 
 

Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca 

na lata 2014-2020 pozwoli na celowe, systematyczne i planowe dążenie do osiągnięcia 

wytyczonego celu. Realizacja zapisów Strategii pozwoli w istniejących uwarunkowaniach 

społeczno-gospodarczych gminy na stopniowe minimalizowanie źródeł zagrożenia 

bezpieczeństwa socjalnego a w przyszłości na wyeliminowanie tych zagrożeń. Pozwoli  to 

Gminie  na ograniczenie wydatków na szeroko rozumianą pomoc społeczną i skierowanie 

większej ilości środków na modernizację i rozwój infrastruktury. Realizacja Strategii wymaga 

zaangażowania całej społeczności lokalnej. Nie bez znaczenia jest również wsparcie instytucji 

pożytku publicznego, kościoła czy władz szczebla powiatowego i wojewódzkiego.  

  Realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca 

na lata 2014-2020 koordynować będzie Gmina Miasto Łęczyca, formułując metody i 

kolejność poszczególnych działań. Realizacji założonych celów Strategii, posłużą metody 

dające szansę na zrealizowanie podstaw rozwoju ujętych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w gminie. 


