SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
NA LATA 2019 – 2021
ZA OKRES I – XII 2020 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

został przyjęty

Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 lipca 2019 r.
Celem głównym Programu jest: „ Pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem
społecznym

przeżywającym

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych.
Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin z terenu gminy
Łaziska. Szczególną grupą adresatów programu stanowią rodziny doświadczające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także zagrożonych
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Program skierowany jest również do
rodzin, których dzieci są już umieszczone w pieczy zastępczej, a które chcą
współpracować z pracownikami służb społecznych na rzecz odzyskania opieki nad
dziećmi.
Głównym realizatorem i koordynatorem Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2019 – 2021 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
w partnerstwie z innymi instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie wspierania rodziny.
W Gminie Łaziska w 2020 r. podejmowanych było szereg działań na rzecz
rodzin z dziećmi. Rodziny borykają się z wieloma problemami, prowadzącymi do
powstania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, uprawnienia, zasoby i możliwości. Prezentowane
sprawozdanie obrazuje działania podejmowane w ramach wszechstronnej pracy
z rodziną, której celem było wsparcie oraz ukazanie właściwych kierunków
wypełniania funkcji rodzicielskich.
W 2020 roku Program realizowany był przez lokalne instytucje, które swoje
działania ukierunkowały m.in. na zadania z zakresu wsparcia rodzin z dziećmi w tym
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m.in. przez: OPS w Łaziskach,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie, Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pedagogów szkolnych, asystenta rodziny, pracowników socjalnych
oraz Urząd Gminy Łaziska przy współpracy ze szkołami i placówkami kulturalnymi,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z Komendą Powiatową Policji, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowy w tym Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej, Prokuraturą Rejonową, Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami służby
zdrowia,

organizacjami pozarządowymi oraz inne podmioty, które zajmują się

szeroko rozumianą pracą z rodziną.
Zgodnie z zapisami Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w 2020
r. realizowano następujące zadania:
1.Kontynuowanie systematycznej współpracy instytucji i podmiotów działających
w obszarze wspierania rodziny i dziecka,
2.Wspieranie

rodzin

w

przezwyciężeniu

problemów

natury

opiekuńczo-

wychowawczej,
3.Kierowanie do instytucji oferujących poradnictwo specjalistyczne (m.in.
wsparcie psychologiczne, prawne itp.),
4.Przydzielanie asystenta rodziny,
5.Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin ubogich,
6.Zintensyfikowana praca socjalna z rodziną,
7.Wsparcie interdyscyplinarne rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą,
8.Zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin posiłków w szkole oraz pomoc
materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia szkolne , Dobry
Start,
9. Partycypacja w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej,
10. Prowadzenie

monitoringu

sytuacji

dziecka

z

rodziny

przeżywających

trudności,
11. Kierowanie dzieci na wypoczynek letni,
12. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej
Rodziny oraz świadczeń wychowawczych,
13. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
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Przy

realizacji

w/w

zadań

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Łaziskach

współpracował w szczególności ze szkołami, kuratorami sądowymi i społecznymi,
Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach,
dzielnicowym, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz z pracownikami służby zdrowia.
W 2020 roku osiągnięto zakładane w Programie cele szczegółowe poprzez:
1. Przydzielono asystenta rodziny dla 10 rodzin potrzebującym wsparcia w
zakresie opiekuńczo- wychowawczym.
2. Asystent Rodziny systematycznie podnosił swoje kwalifikacje w zakresie pracy
z dziećmi i rodziną poprzez samokształcenie.
3. Skierowano 8 osób na leczenie odwykowego od alkoholu.
4. Udzielono pomocy finansowej – 5 rodzinom objętych wsparciem asystenta,
gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosiła - 20 osób.
5. W ramach swoich działań asystent rodziny udzielił wsparcia poprzez pomoc w
pozyskaniu dla dzieci z tych rodzin zabawek i odzieży.
6. Wsparcie rodzin przez asystenta rodziny poprzez udzielanie porad, kierowanie
do instytucji poradnictwa specjalistycznego, m.in. wsparcie psychologiczne,
prawne.
7. Udzielono wsparcia 2 kobietom w ciąży poprzez porady oraz dostęp
do diagnostyki prenatalnej,
8. Z powodu panującej pandemii koronowirusa dzieci uczyły się w trybie nauki
zdalnej, przez co nie korzystały z pomocy w formie posiłków w szkole.
Natomiast 1 z tych rodzina otrzymała świadczenia pieniężne na zakup
żywności w ramach programu wieloletniego ,,Posiłek w szkole i domu”.
Obowiązek wspierania rodziny spoczywa na samorządzie gminny, od chwili
wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
W 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach zatrudniony był w
ramach zadaniowego czasu pracy asystent rodziny.
Koszt zadania wyniósł 41 860,77 zł i był zrealizowany w całości z zadań własnych.
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W roku 2020 roku asystent rodziny pracował z 10 rodzinami, w których było 26
dzieci pod opieką rodziców. W rodzinach objętych wsparciem asystenta
występowały najczęściej problemy tj.: niezaradność życiowa, uzależnienie od
alkoholu,

bezradność

w

prowadzeniu

gospodarstwa

domowego

oraz

niepełnosprawność.
Asystent rodziny kierowany był do pracy z rodzinami, w których sytuacja
dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Jego działania polegały na
wsparciu rodzin, które same nie są wstanie przezwyciężyć występujących problemów
opiekuńczo-wychowawczych. Praca z rodziną ma na celu przeciwdziałanie
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.
Asystent rodziny wspierał rodziny, aby w przyszłości potrafiły samodzielnie
pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji, osiąganiu wyznaczonych celów,
wzbudzaniu wiary we własne możliwości i motywowaniu do podejmowania działań
oraz aktywności społecznej. Ponadto asystent pomaga w rozwiązywaniu problemów
socjalnych, mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych, czy też prawnych albo
emocjonalnych i rodzinnych. Asystent uczył rodziców, jak prawidłowo wychowywać
i sprawować opiekę nad dziećmi, między innymi przekazując informacje na temat
prawidłowych

postaw

rodzicielskich,

sposobów

komunikowania

się,

metod

wychowawczych, uświadamiał rodziców jaką rolę pełnią wobec dzieci, pokazując
korzyści z tworzenia pozytywnych wzorców.
Do zadań asystenta należy również dokumentowanie pracy z rodziną,
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie jej podmiotowi
zatrudniającemu
dokumentował

asystenta.
poprzez

Ponadto
prowadzenie

asystent

każde

karty

pracy

spotkanie
z

z

rodziną

opisem

działań

przeprowadzonych w rodzinie.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości:
1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej;
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2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej

placówce

opiekuńczo-terapeutycznej

lub

interwencyjnym

ośrodku

preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości:
1) 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2020 roku nie umieszczono żadnego dziecka w rodzinie zastępczej z terenu
gminy Łaziska.
Potrzeby związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do zdiagnozowanych w gminie
Łaziska problemów obejmują przede wszystkim:
1. Realizacja 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20192021.
2. Zatrudnienie asystenta rodziny, zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji.
3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego

(koła

zainteresowań,

świetlice),

oraz

zapewnienie

poradnictwa

specjalistycznego dla rodzin.

Łaziska, marzec 2021 r.
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