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Załącznik nr 2  

do sprawozdania z działalności  

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Krzykosach za rok 2015 

 

SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2015 ROK 

 

I. Wprowadzenie  

Zgodnie z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zm.) „w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań”.  Na podstawie Uchwały Nr XII/93/2011 Rady 

Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2011 oraz stosownych Zarządzeń Wójta Gminy Krzykosy 

(Zarządzenie Nr 80/2012 oraz 81/2012) instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu 

wspierania rodziny oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie gminy, jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krzykosach. Natomiast środki na realizację zadań określonych w ustawie winna 

zabezpieczyć gmina. 

 

II. System opieki nad dzieckiem – zadania gminy  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła 

na gminę zadania, mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku 

i rodzinie, do których w szczególności należy:  

 opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;  

 tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz 

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez:  

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  

 współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;  

  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;  

 sporządzanie sprawozdań z zakresu wspierania rodziny;  

 realizacja zadań wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny.  
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III. Wspieranie rodziny – interdyscyplinarność działań 

Wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach podejmuje działania, których celem jest zapewnienie 

wsparcia i pomocy, szczególnie poprzez:  

 analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;  

 wzmocnienie roli i funkcji rodziny;  

 rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;  

 podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;  

 pomoc w integracji rodziny;  

 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;  

 dążenie do reintegracji rodziny.  

Wspieranie rodziny, jako zespół planowanych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie 

funkcji opiekuńczo-rodzicielskich, prowadzone może być w formie:  

 pracy z rodziną, m.in. poprzez konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapię, mediacje, 

usługi dla rodzin z dziećmi, pomoc prawną, wsparcie ze strony asystenta rodziny;  

 pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez placówki wsparcia dziennego oraz rodziny 

wspierające. 

Wspieranie rodziny winno odbywać się przy aktywnym udziale lokalnych instytucji, organizacji     

i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny. Pomoc rodzinie ma charakter czasowy                 

i podejmowana jest przy pełnym wykorzystaniu zasobów własnych rodziny oraz potencjału tej rodziny 

i jej najbliższego otoczenia.  

Praca z rodziną podejmowana jest zarówno w rodzinie wymagającej wsparcia, by mogła poradzić 

sobie z doznawanymi trudnościami, tak by nie  doszło do działań interwencyjnych w postaci 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, jak i rodzinie w sytuacji umieszczenia czasowego dziecka 

poza rodziną. Wówczas działania pomocowe zmierzają do stworzenia takich warunków                      

w funkcjonowaniu rodziców umieszczonego dziecka, by możliwy był powrót dziecka do rodziny 

biologicznej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach realizuje działania na rzecz rodziny głównie 

poprzez wsparcie asystenta rodziny dla  rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.  

Asystent rodziny jest nową profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną ustawą       

o wspieraniu rodziny. Cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec 

rodziny, polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z zachowaniem profesjonalnych 

relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie niekorzystnych dla rodziny 

sytuacji kryzysowych.  
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Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:  

I. Pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej:  

 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

 wspieranie aktywności społecznej rodzin;  

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;  

II. Wsparcie specjalistyczne:  

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;  

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   

z dziećmi;  

 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;  

 udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych;  

 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

III. Czynności administracyjne:  

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; opracowanie i realizacja planu pracy   

z rodziną;  

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,  

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;  

 sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  

IV. Współpraca z innymi podmiotami:  

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach 

na rzecz dziecka i rodziny;  

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa  

w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi 

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.  

V. Czynności interwencyjne:  

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach metodę asystentury realizował już od 2010 roku jako 

innowacyjne działania wobec osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast 
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od 2012 roku zadania asystenta rodziny realizowane są zgodnie z zapisami prawnymi i polegają 

przede wszystkim na prowadzeniu pracy z rodzinami, u których występuje wiele sprzężonych 

problemów, do których należą m. in.: niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła choroba, niepełnosprawność, 

przemoc, wyuczona bezradność, zaburzenia psychiczne, a których występowanie powoduje trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Praca asystenta rodziny odbywa się w miejscu zamieszkania tych rodzin i poza nim, przy aktywnym 

współdziałaniu i współpracy pracownika socjalnego z rejonu rodziny objętej wsparciem asystenta.  

Decyzję o przydziale asystenta rodziny do danej rodziny podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzykosach  na podstawie wniosku pracownika socjalnego i jego analizy sytuacji danej 

rodziny.  

IV. Realizacja zadań w roku 2015 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zatrudniał w 2015 roku 1 asystenta rodziny. Łączny 

koszt zatrudnienia asystenta wynosił 44 013,44 zł (wynagrodzenie brutto pracownika wraz 

ze składkami pracodawcy , dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ekwiwalentem za odzież). 

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015  

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Ośrodek pozyskał dotację na ten cel 

w wysokości 21 625,09zł. 

W minionym roku wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystentów rodziny 

objętych zostało 17 rodzin (w tym 41 dzieci) w wymiarze uzależnionym od występujących problemów 

w rodzinie i ich natężenia.  

Wspieranie rodziny w ramach asystenta rodziny jest procesem powolnym i długotrwałym, dającym 

bardzo trudno osiągalne wymierne efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny 

do istotnych zmian postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelowania 

destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw rodzinnych, 

podniesieniu jakości życia członków rodziny. W 2015 roku 13 rodzin kontynuowało pracę 

z asystentem. 

V. Potrzeby związane z realizacja powyższych zadań na rok 2016 

   Potrzeby Ośrodka związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny regulują zapisy ustawy 

oraz Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016 – 2018, którego 

ewaluacja wynika z rozeznanie w środowisku lokalnym przeprowadzone przez jego pracowników. 

Wśród potrzeb finansowych należy wyróżnić konieczność zabezpieczenia środków w budżecie 

Ośrodka na zatrudnienie asystenta rodziny w roku 2016. W celu zmniejszenia kosztów zatrudnienia 

asystenta złożono kolejny raz wniosek do MPIPS o przyznanie dotacji na realizację  Resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. 
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W roku bieżącym Asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach          

w pełnym wymiarze czasu w systemie zadaniowym obejmuje swym wsparciem maksymalną liczbę 

rodzin dopuszczonych ustawowo, czyli nie więcej niż 15 rodzin miesięcznie. Będzie dalej prowadził 

swe działania ściśle współpracując ze szkołami i pracownikami socjalnymi. 

 Wśród potrzeb mających na celu budowanie sprawnego systemu wsparcia rodziny na terenie 

Gminy Krzykosy konieczne jest zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy 

psychologicznej i prawnej oraz utworzenie platformy wymiany doświadczeń dla rodziców 

borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Naturalnym kierunkiem działań w celu dalszego tworzenia i rozwijania  systemu opieki nad dzieckiem 

i rodziną wydaje się utworzenie  placówki wsparcia dziennego w naszej Gminie spełniającej standardy 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wynikającej z Celu 6 

GPWRwGK na lata 2016 Podniesienie poziomu usług w zakresie wspierania rodzin z terenu gminy 

Krzykosy. 

 


