UCHWAŁA NR XIV/114/20
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) Rada Gminy Wróblew uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres
14 dni.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Dawid
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Załącznik
do Uchwały Nr XIV/114/20
Rady Gminy Wróblew
z dnia 29 maja 2020r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY
ZA ROK 2019
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Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924, 1818.). Ustawa ta,
oprócz zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego, określa całokształt zadań
administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Na jej podstawie
tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania mające na celu wsparcie rodzin
i poprawę ich funkcjonowania.
W roku 2019 świadczeniami w myśl ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy
Społecznej objął pomocą 22 rodziny z dziećmi ( 95 osób w rodzinie), z tego o liczbie dzieci:
➢ 1 – 5 rodzin;
➢ 2 – 13 rodzin;
➢ 3 – 2 rodziny;
➢ 4 – 2 rodziny;
W jej ramach rodziny skorzystały z następujących form pomocy:
➢ zasiłki celowe i pomoc w naturze;
➢ zasiłki okresowe;
➢ dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych
➢ poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne).
Głównymi przesłankami z powodu których Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował
pomocą i organizował wsparcie dla rodzin z dziećmi to ubóstwo, długotrwała lub ciężka
choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, uzależnienia oraz przemoc w rodzinie.
Wsparcie finansowe dla rodzin
z przysługującymi

dodatkami,

z dziećmi to także

świadczenia

pielęgnacyjne,

świadczenia rodzinne wraz
świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego wypłacone na rzecz dzieci.
Z| tej formy pomocy skorzystało 448 dzieci.
W ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
wypłacono

świadczenia wychowawcze dla 688 rodzin na sumę 4.879.445,70 zł.

Świadczeniem Dobry start (300+) , będącym realizacją rządowego programu, którego
celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego, objęto 726 uczniów na kwotę 217.800,00 zł.
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Innego rodzaju pomoc skupiająca się na dzieciach uczęszczających do szkoły,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - to stypendia i zasiłki szkolne. Tą formą
pomocy objęto dla 31 dzieci na łączną kwotę 18.229,96 zł.
Ponadto w ramach wypoczynku i rekreacji, dzieci skorzystały z następujących form
pomocy :
•

udział w wakacyjnym programie „Lato z profilaktyką” - 124 dzieci

•

W okresie ferii zimowych realizowano w szkołach działających na terenie gminy
Wróblew zajęcia sportowe dla dzieci

Z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze prowadzona jest
praca socjalna, realizowana równolegle z innymi formami wsparcia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie kontynuował rozpoczęte od 2012r,
działania w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
na rok 2019”.
Ogólny koszt programu ogółem wyniósł – 12.000,00 zł, z tego:
▪

dotacja celowa z budżetu państwa – 2.479,00 zł;

▪

wkład własny gminy – 9.521,00 zł.

Wsparciem asystenta rodziny objęto 6 środowisk (9 dzieci). Zadaniem asystenta rodziny jest
pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków.
Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną
następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć
się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich
oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.
Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na
zmianę i sukces pracuje rodzina wspierana przez asystenta.
W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych problemów
życiowych. Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest
całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.
W roku 2019 wydano 67 rodzinom wielodzietnym 175

Kart Dużej Rodziny

uprawniających do zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne.
W ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie podjęto działania wobec 3 rodzin z dziećmi, w których występują
symptomy stosowania przemocy. W pracę z tymi rodzinami zaangażowani są przedstawiciele
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następujących instytucji: oświaty, sądu, służby zdrowia, policji ,Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wróblewie podjęła
działania wobec 1 osoby nadużywającej alkoholu mającej na utrzymaniu małoletnie dziecko.
W roku sprawozdawczym gmina Wróblew poniosła wydatki związane z pobytem
3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w łącznej kwocie – 12.492,00 zł.
Koszty związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej wynoszą 660,00zł
miesięcznie w przypadku rodziny spokrewnionej, jeśli jest to rodzina zastępcza zawodowa,
zastępcza niezawodowa lub rodzinny dom dziecka, jest to kwota 1.000,00 zł. Ponadto dzieciom
pozostającym w rodzinnej pieczy zastępczej przysługują inne okolicznościowe świadczenia,
np. dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka i inne dodatki określone w
ustawie o wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
w pieczy zastępczej zobowiązana jest do ponoszenia wydatków, o których mowa wyżej
w wysokości:
▪

10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

▪

30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

▪

50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

Szansą na odbudowanie bezpiecznego środowiska rodzinnego jest gotowość do współpracy
z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny czy kuratorem sądowym. W wielu
przypadkach nie ma u rodziców woli zmiany sposobu życia. Dzieje się tak w szczególności w
tych rodzinach, gdzie dominującym problemem jest alkoholizm. Brak chęci podjęcia leczenia
uzależnienia, zaniedbywanie potrzeb dzieci, stają się przyczyną ograniczenia lub pozbawienia
władzy rodzicielskiej. Działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych prowadzone są we współpracy
z innymi specjalistami, w szczególności z kuratorami sądowymi, szkołą (pedagodzy szkolni,
wychowawcy), psychologiem, policją i mają na celu stworzenie odpowiednich warunków do
wychowania dzieci w środowisku rodziny biologicznej.
Przedstawione w sprawozdaniu rocznym zadania realizowane przez gminę będą
kontynuowane w roku 2020. Niektóre z nich, w miarę potrzeb i możliwości finansowych mogą
być modyfikowane i rozbudowywane.
Potrzeby w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej ujęte
zostały w budżecie gminy na 2020 rok.
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Ponadto jako zadanie wymagające dalszej kontynuacji należy wymienić

współdziałanie

specjalistów z różnych dziedzin w zakresie rozwiązywania złożonych spraw opiekuńczo –
wychowawczych w rodzinach wymagających tego rodzaju pomocy i wsparcia.
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