UCHWAI,A NR XIAgUrc
RADY GMINY WR6BLEW
z dnia

1

1 marca 2016 r.

w sprawie prryjpcia sprawozdania z realizacji zadafi z zakresu wspierania rodziny za rok20I5
Napodstawie art, 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22075 r.,
poz" 1515, 1890) oraz att. 179 ust. 1 ustawy z dnia9 czerwca201l r. o wspieraniu rodziny i systernie pieczy
zastppczej (Dz. U. 220I5r.,po2.332,1045, 1199, 1830) Rada Gminy Wr6blew uchwala, co nastppuje:
$ 1" Przyjmuje sig sprawozdanie
zalqcznik do niniejszej uchwaly.

z realizacji zadart z zakresu wspierania rodziny za rok 2015,

stanowi4ce

$ 2" Wykonanie uchwaty powierza sip W6jtowi Gminy Wr6blew,
$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
$ 4. Uchwala podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszefl Urzpdu

Gminy na okres 14 dni.

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Andrzej Dawi

Zalqcznikdo Uchwaly Nr Xll/90/16
Rady Gminy Wroblew
z dnia 1 1 marca 2016r

SPRAWOZDANIE

Z REALIACJI UDAN Z AXIESU

a

RoK

I,ysP/ ERANIA RIDZINY

2015

Z dniem 1 stycznia 2012r" weszla w zycie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu
rodziny isystemie pieczy zastgpczej( t1,Dz,u'.2 2013r.,poz.1}S zpozn, zm,),
Ustawa ta, oprocz zadah nalozonych na jednostki samoaqdu terytorialnego, okre$la
caloksztalt zadah administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastgpczej,
Na jej podstawie

tutejszy OSrodek Pomocy Spolecznej realizowal zadania majqCe na celu
wsparcie rodzin i poprawg ich funkcjonowania,

W roku 2015 Swiadczeniami z pomocy spolecznej Osrodek Pomocy Spolecznej objqt

63

rodziny z dziecmi (299 osob w rodzinie), z tego o liczbie dzieci:

r I - l2rodzin;
t l- 29 rodzin:
r J-13rodzin:
t /,-Trodzin:
r $-l rodzina;
. 6iwiqcej-l rodzina;
Rodziny skoaystaly z nastqpujqcych form pomocy:
. zasilki eelowe i pomoc w natuae;
. zasilki okresowe;
dozywianie dzieci i mlodziezy w placowkach oswiatowych (120);
r' wypoczynek letni (dzieci zrodzin dysfunkcyjnych
-15);
poradnictwo
(prawne,
specjalistyczne
psychologiczne),
'

Gtownymi paeslankami z powodu ktorych Osrodek Pomocy Spolecznej roztaczal
pomoc i wsparcie dla rodzin z dziecmi to bezrobocie, dlugotnruala choroba, bezradno66
w sprawach opiekuhczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
Z r odzinami pzeLyw ajqcy m i tru d n oS c i o p e k u 6 czo-wych owawcze p rowadzo n a
jest praca socjalna, realizowana rownolegre z innymiformami wsparcia,
Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej we Wroblewie kontynuowal rozpoczgte od 2012r,
dzialania w ramach ,,Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastqpczej na
rok 2015",
Koszt programu ogolem wyniosl
1g,605,gb z tego:
,

i

.
.

-

dotacja celowa z budzetu pahstwa
wklad wlasny gminy - 4,G}G,74 zl,

-

14,ggg,21zl;

Wsparciem asystenta rodziny objqto 5 Srodowisk (16 dzieci), Zadaniem asystenta rodziny
jest pomoc rodzinie przy wdralaniu prawidlowych postaw zyciowych wszystkich jej
czlonkow,
Wspolpraca z asystentem odbywa siq za zgodq rodziny. Pienvszy kontakf asystehta z rodzinq
nastqpuje w obecnoSci pracownika socjalnego, Podczas spotkania asystent probuje dowiedzied

siq jak najwigcej

o

rodzinie, dzieciach,

o

wystqpujqcych

w

rodzinie problemach oraz ich

oczekiwaniach. Asystent wspolnie z rodzinqokre6la sposob wyjScia z trudnej sytuacji zyciowej,
Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejnosc podejmowanych dzialah. Ostatecznie na
zmianq i sukces pracuje rodzina wspierana przez asystenta.
W pienrvszej kolejnoSci asystent wspiera rodzinq w rozwiqzywaniu podstawowych problemow
zyciowych. Rola asystenta rodziny zaczyna siq juz na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest
calo6ciowe wspieranie rodzin wychowujqcych dzieci, zagro2onych roznymi dysfunkcjami.
W pzypadku jednej rodziny niewyrazajqcej zgody i chqci do wspolpracy; ze wzglqdu na
zagrozone dobro dzieci, wystqpiono do sqdu o wglqd w sytuacjg dzieci i podjgcie paez sqd
stosownych dzialah,

W roku 2015 wydano 27

rodzinom wielodzietnym 135 Karl Duzej Rodziny

uprawniajqcych do znihek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne,

W

ramach Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego do spraw Pzeciwdzialania
Paemocy w Rodzinie podjqto dzialania wobec 11 rodzin z dziebm| w ktorych wystqpujq
symptomy stosowania przemocy, W pracq z tymi rodzinami zaangahowani sq przedstawiciele
nastqpujqcych instytucji: oSwiaty, sqdu, sluzby zdrowia, Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej, Gmin nej Kom

i Rozwiqzywania Problemow Al koholowych,
Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Wroblewie podjgla
dzialania wobec 3 osob majqcych na utrzymaniu maloletnie dzieci.
W roku sprawozdawczym gmina Wroblew poniosla wydatki zwiqzane z pobytem 8 dzieci
w rodzinnej pieczy zastgpczej, w lqcznej kwocie - 25,502,83 zl.
isj

Koszty zwiqzane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastqpczej wynoszE 660,0021
miesigcznie w paypadku rodziny spokrewnionej, jeSli jest to rodzina zastqpcza zawodowa,
zastqpcza niezawodowa lub rodzinny dom dziecka , jest to kwota 1,000,00 zl. Ponadto
dzieciom pozostajqcym w rodzinnej pieczy zastqpczej pzyslugujq inne okolicznosciowe
Swiadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku, utzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie
niezbqdnych wydatkow zwiqzanych z potaebami payjmowanego dziecka i inne.
Gmina wlaSciwa ze wzglgdu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy
zastqpczej zobowiqzana jest do ponoszenia wydatkow, o ktorych mowa wyzej w wysoko6d:
100/o wydatkow w pienruszym roku pobytu dziecka w pieczy zastgpczej;
30% wydatkow w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastgpczej;
50% wydatkow w taedm roku i nastqpnych latach pobytu dziecka w pieczy zastgpczej;

.
.
'

Szansq na odbudowanie bezpiecznego srodowiska rodzinnego jest gotowo6c do
wspolpracy z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny czy kuratorem sqdowym, W wielu
pzypadkach nie ma u rodzicow woli zmiany sposobu 2ycia, Dzieje sig tak w szczegolno6ci w
tych rodzinach, gdzie dominujqcym problemem jest alkoholizm, Brak chqci podjqcia leczenia
uzale2nienia, zaniedbywanie potaeb dzieci, stajq siq pzyczynqograniczenia lub pozbawienia
wladzy rodzicielskiej. Dzialanianarzecz rodzin dysfunkcyjnych prowadzone sqwe wspolpracy z
innymi specjalistami, w szczegolno6ci z kuratorami sqdowymi, szkolq (pedagodzy szkolni,
wychowawcy), psychologiem, policjq i majq na celu stworzenie odpowiednich warunkow do
wychowania dzieci w Srodowisku rodziny biologicznej,
Paedstawione w sprawozdaniu rocznym zadania realizowane pzez gming bedq
kontynuowane w roku 2016, Niektore w miarq potrzeb modyfikowane i rozbudowywane,
Potzeby w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastgpczej ujgte sq
budzecie gminy na
2016 rok,
Ponadto wymienic nalezy konieczno66 dalszego wspoldzialania specjalistow z roznych dziedzin
w zakresie rozwiqzywaniazlo2onych spraw opiekufrczo - wychowawczych w rodzinach.

w

