I. Zagadnienia ogólne.
Rodzina to podstawowa komórka społeczna w której skład wchodzą dzieci i rodzice. Zapewni
ona ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym
pokoleniom. Stanowi pierwsze naturalne środowisko wychowawcze, z którym styka się dziecko.
To w rodzinie odbywa się najważniejszy proces socjalizacji dzieci, który kształtuje ich osobowość
oraz przygotowuje do pełnienia prawidłowo ról społecznych. Na zaburzenie prawidłowego
funkcjonowania rodziny wpływa wiele czynników, jako najbardziej istotny wymienia się zjawiska
patologiczne, których oddziaływanie na rodzinę czyni ją dysfunkcyjną. W wielu przypadkach taka
rodzina bez pomocy z zewnątrz nie potrafi zmierzyć się z sytuacjami kryzysowymi i problemami
dnia codziennego, co jest wynikiem nieprawidłowego wywiązywania się z funkcji opiekuńczowychowawczych względem dzieci. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności to zespół działań
mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wywiązywania się z
obowiązków względem dzieci. Skuteczna pomoc dla rodziny może być osiągnięta przez współpracę
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu
terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze
środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są
realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości określoną przez ustawodawcę z następujących aktach
prawnych:


ustawa z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r.
poz.135 ze zm.)



ustawa z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182).

Ustawa nakłada obowiązek uwzględnienia przy jej stosowaniu podmiotowości dziecka i rodziny
oraz praw dziecka szczegółowo wymienionych:
1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną
2) powrotu do rodziny;
3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd
zakazał takich kontaktów;

4) stabilnego środowiska wychowawczego;
5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i
stopnia dojrzałości;
9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia

Ustawa w swoich założeniach w głównej mierze opiera się na prawie dziecka do wychowywania w
rodzinie. Jest to prawo priorytetowe w stosunku do pozostałych. Dopiero, bowiem w sytuacji
konieczności umieszczenia dziecka poza rodziną dziecko ma prawo do wychowywania i opieki w
rodzinnych formach pieczy zastępczej, ale tylko, jeśli jest to zgodne z jego dobrem. Dziecko ma
również prawo powrotu do rodziny i utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem
przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów.

II. Wspieranie rodziny.
Wspieranie rodziny przezywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu
to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do
pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich,
w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego
dobro, zostałoby umieszczone w pieczy zastępczej.
Rodziny zagrożone kryzysem są stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów
szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje. Pomoc rodzinie realizowana jest w formie
konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy
prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia.
Pomocą służą asystenci rodziny oraz placówki wsparcia dziennego.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem
zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Rodzina może otrzymać wsparcie przez
działania:
1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
2) placówek wsparcia dziennego;
3) rodzin wspierających.
Ośrodek Pomocy społecznej w Górze realizuje powierzone zadania z zakresu wspierania
rodziny. Pracownik socjalny analizuje sytuację rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
diagnozuje problem, ustala przyczyny, a następnie wnioskuje do kierownika Ośrodka o
przydzielenie asystenta rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną;
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Asystent rodziny głównie opiera swoją pracę na pracy z rodziną w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2) terapii i mediacji;
3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
Cechami charakterystycznymi asystowania jest indywidualne podejście do rodziny, ze względu na
małą ilość odbiorców. Asystent rodziny w tej koncepcji ma za zadanie zmienić stosunek osób w
rodzinie do własnych możliwości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieć
samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny,
osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz

motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania
asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w
środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. W myśl ustawy z
dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz.135 ze zm.)
praca asystenta może odbywać się zarówno z rodziną biologiczną jak i zastępczą- spokrewnioną,
nie może przekraczać jednak liczby 15 rodzin.

III. Zadania asystenta rodziny
Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w
Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono dwóch asystentów rodziny, którzy swoim działaniem
pomocowym objęli 24 rodziny, w których było 93 osoby w tym 60 dzieci, z czego 24 umieszczone
zostały w pieczy zastępczej. We wszystkich rodzinach objętych pomocą występowały problemy
opiekuńczo-wychowawcze spowodowane w szczególności brakiem wyuczonych pozytywnych
wzorców wychowawczych. Ponadto w 11 rodzinach rodzice borykali się z problemem
alkoholowym, 7 to samotne matki z dziećmi,1 samotny ojciec. Praca asystentów koncentrowała się
przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin z dziećmi.
Głównym celem asystentury było przede wszystkim:
· podniesienie poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin poprzez: doradztwo jak
wychowywać i opiekować się dziećmi, jak korzystać z pomocy wyspecjalizowanych służb- takich
jak pedagog czy psycholog ,oraz wskazywał sposoby wspólnego spędzania czasu z dziećmi.
· zdobycie przez rodzinę umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego- nauka gotowania, sprzątania, prania, racjonalnego zarządzania środkami finansowymi,
angażowania wszystkich członków rodziny w prace domowe, pomoc w codziennej organizacji dnia
rodziny.
· polepszenie wyników szkolnych dzieci – pomoc dziecku przy odrabianiu lekcji,
wyrównywaniu zaległości w nauce i przygotowywaniu do sprawdzianów szkolnych, wypracowanie
metody systematyczności przy odrabianiu lekcji, angażowanie rodziców do zainteresowania się
problemami dziecka w szkole,
- motywowanie dziecka do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych rozwijających jego
zainteresowania,
· poprawę sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin – wnioskowanie o udzielenie pomocy w

rożnych formach zarówno pieniężnych jak i rzeczowych, oraz nauczenie racjonalnego
wydatkowania środków finansowych, pomoc w zorganizowaniu malowania mieszkania, drobnych
napraw sprzętu domowego, zorganizowanie pomocy rzeczowej w formie mebli czy innego sprzętu
używanego.
· prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej i edukacyjnej w rodzinach borykających
się z problemem alkoholowym w zakresie wzmacniania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, pomoc w uzyskaniu fachowej pomocy psychologicznej czy terapeutycznej oraz
wspieranie w kontynuowaniu terapii odwykowej.
· motywowanie do systematycznych wizyt w poradniach zdrowia psychicznego członków rodzin
dotkniętych chorobą psychiczną, przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza, wsparcie
emocjonalne osobie chorej i członkom jej rodziny.
· motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki,
poszukiwania pracy, pomoc w poszukiwaniu pracy.
· podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w

sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

dzieci, powiadamianie Policji, prokuratury, sądu.
· inne działania wymagające podejścia indywidualnego do problemów danej rodziny.
Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno – emocjonalnego,
diagnostyczno – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco –
aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny
obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania
pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w
pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11)

udzielanie

wsparcia

dzieciom,

w

szczególności

poprzez

udział

w

zajęciach

psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których
pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Zatrudnienie asystentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze w roku 2016

Ilość zatrudnionych

Ilość rodzin objętych pracą

asystentów

asystenta

styczeń - luty

1

12

marzec - maj

1

13

czerwiec

1

13

lipiec - sierpień

2

21

wrzesień - grudzień

2

21

Termin

Wojewoda Dolnośląski przekazał Ośrodkowi łączną kwotę 23 985 złotych z Resortowego
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016. Dodatkowo stanowisko
asystenta rodziny zostało finansowane ze środków Gminy o łącznej kwocie 12 044 złotych.

Zestawienie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2016 roku.
W 2016 roku na terenie Gminy Góra zostało umieszczonych w pieczy zastępczej 14 małoletnich, z
czego:
Ilość dzieci

Piecza zastępcza

Adres

2

Rodzina zastępcza spokrewniona

-----------------

1

Rodzina zastępcza spokrewniona na
terenie innego powiatu

Powiat leszczyński

1

Rodzina zastępcza zawodowa
pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego

------------------

4

Rodzinny Dom Dziecka

------------------

4

Rodzina zastępcza zawodowa

------------------

1

Instytucjonalna piecza zastępcza

1

Instytucjonalna piecza zastępcza

Wielofunkcyjna Placówka
OpiekuńczoWychowawcza, Krzydlina
Mała 70, 56-100 Wołów
Placówka OpiekuńczoWychowawcza Typu
SpecjalistycznoTerapeutycznego, ul.
Szpitalna 4, 27-500 Opatów

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 01.01.2016 do
30.06.2016roku.
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

1.

Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego:

1

1.1.

Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

w systemie 1

zadaniowego czasu pracy
1.2.

Zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług

0

2.

Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez:

1

2.1.

Jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, w tym:

1

2.1.1.

Ośrodek Pomocy Społecznej

1

2.2.

Inny podmiot na zlecenie gminy

0

3.

Wydatki finansowe

15 490

4.

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 3
rodziny

5.

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z tego:

13

5.1.

Do 3 miesięcy

1

5.2.

Powyżej 3 do 12 miesięcy

6

5.3.

Powyżej 1 roku

6

6.

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną1

6

7.

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym:

4

7.1.

Ze względu na osiągnięcie celów

0

7.2.

Ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę

0

7.3.

Ze względu na brak efektów

2

7.4.

Ze względu na zmianę metod pracy

2

8.

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny2

17

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 01.07.2016do
30.12.2016roku.
1

2

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną podaje się w miesiącach z dokładnością do jednego miesiąca, wykazując
miesiąc rozpoczęty jako miesiąc pełny.
Narastająco od początku roku. Każda rodzina korzystająca z pomocy asystenta wykazywana jest tylko raz.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

1.

Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego:

2

1.1.

Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego 1
czasu pracy

1.2.

Zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług

1

2.

Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez:

2

2.1.

Jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, w tym:

2

2.1.1.

Ośrodek Pomocy Społecznej

2

2.2.

Inny podmiot na zlecenie gminy

0

3.

Wydatki finansowe

20 539

4.

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 4
rodziny

5.

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z tego:

15

5.1.

Do 3 miesięcy

1

5.2.

Powyżej 3 do 12 miesięcy

6

5.3.

Powyżej 1 roku

8

6.

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną3

6

7.

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym:

5

7.1.

Ze względu na osiągnięcie celów

1

7.2.

Ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę

1

7.3.

Ze względu na brak efektów

2

7.4.

Ze względu na zmianę metod pracy

1

8.

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny4

24

W 2016r. asystent rodziny zakończył współpracę z 4 rodzinami ze względu na:
- osiągnięcie celów zawartych w krótkoterminowym planie pracy, min. poprawa warunków
mieszkaniowych, poprawa sytuacji materialnej rodziny, brak zaniedbań w sferze opiekuńczo
wychowawczej wobec małoletnich dzieci: w przypadku 4 rodzin;
- zmianę adresu zamieszkania na teren innej gminy przez rodzinę objętą wsparciem asystenta:
w przypadku 1 rodziny;
3

4

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną podaje się w miesiącach z dokładnością do jednego miesiąca, wykazując
miesiąc rozpoczęty jako miesiąc pełny.
Narastająco od początku roku. Każda rodzina korzystająca z pomocy asystenta wykazywana jest tylko raz.

- brak efektów współpracy, nie wywiązywanie się z ustaleń wynikających z planu pracy
stworzonego z rodziną: w przypadku 1 rodziny.
Sytuacja rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2016roku.

DZIECI W
WIEKU
SZKOLNYM
(wiek)

DZIECI
POZOSTAŁE

DOMINUJĄCY
PROBLEM W
RODZINIE

4 lata
3 lata

- niepełnosprawność
dzieci
- trudna sytuacja
materialno- bytowa
- częste zmiana miejsca
pobytu, ze względów
na zmianę partnerów
-znaczne zaniedbania
w sferze utrzymania
higieny w mieszkaniu

STATUS
RODZINY

LICZBA DZIECI
W RODZINIE
(wiek)

os. samotna

2

wdowa

2

18 lat
16 lat

-nie zapewnienie
odpowiedniej opieki
małoletnim przed
wyjazdem za granicę w
celach zarobkowych

małżeństwo

1umieszczone w
pogotowiu
opiekuńczym

8 lat

- problemy
wychowawcze z
dzieckiem
- problemy psychiczne
ojca
-brak leczenia
specjalistycznego,
poważnej depresji
- nadużywanie
alkoholu

konkubinat

6

17 lat
15 lat
13 lat
12 lat
5 lat

rozwódka

3

17 lat
10 lat

3 lata

- problemy
wychowawcze z
dziećmi
-ciężka i długotrwała
choroba najmłodszego
dziecka
- wielodzietność
- niepełnosprawność
- trudna sytuacja
materialna

małżeństwo

3

5 lat

- złe warunki
mieszkaniowe
- niskie kwalifikacje
zawodowe
- alkoholizm
- brak zachowania
zasad higieny osobistej
i otoczenia

16 lat

- brak umiejętności
prowadzenia
gospodarstwa
domowego
- nieumiejętność
rozporządzania
finansami
- problemy
wychowawcze z
dziećmi

11 lat
6 lat

małżeństwo

os. samotna

5:
1- w domu
3- umieszczona w
rodzinie zastępczej
zawodowej
1- umieszczony w
zakładzie
poprawczym w
Głogowie

3- umieszczone w
rodzinie zastępczej
spokrewnionej

15 lat
9 lat
7 latumieszczone w
rodzinie
zastępczej
zawodowej

3 lata

16 latumieszczony w
zakładzie
poprawczym w
Głogowie

- alkoholizm
- zaniedbania wobec
dzieci
-niskie kwalifikacje
zawodowe
- bezrobocie
- złe warunki
mieszkaniowe

15 lat
8 lat
6 lat

os. samotna

5

12 lat
11 lat
6 lat
5 lat

-alkoholizm
-przebywanie z
osobami o negatywnej
opinii
- niewydolność
opiekuńczowychowawcza
- przekazywanie
dzieciom
nieprawidłowych
wzorców zachowań
- nieumiejętne
gospodarowanie
budżetem domowym

3 lata

-alkoholizm
- nieumiejętne
gospodarowanie
budżetem domowym
- niestabilność
emocjonalna, częsta

zmiana partnerów
małżeństwo

2- umieszczone w
rodzinie zastępczej
spokrewnionej

16 lat
10 lat

konkubinat

2- umieszczone w
rodzinie zastępczej
zawodowej

9 lat

małżeństwo

4

12 lat
10 lat
9 lat
7 lat

os. samotna

1

małżeństwo

3

konkubinat

2

małżeństwo

1- umieszczone w

- pozbawienie władzy
rodzicielskiej
- alkoholizm
- konflikt w
małżeństwie
- brak chęci powrotu
dzieci do domu
rodzinnego
4 lata

- niskie kwalifikacje
zawodowe
-niepełnosprawność
- trudna sytuacja
materialno- bytowa
- trudna sytuacja
mieszkaniowa
- nieumiejętne
gospodarowanie
czasem wolnym
- zaniedbania w sferze
higieny mieszkania i
otoczenia

2 lata

- bezrobocie
- niepełnosprawność
- złe warunki
mieszkaniowe
- niezaradność życiowa

15 lat
10 lat

2 lata

- nadużywanie
alkoholu
- problemy małoletnich
z rówieśnikami w
szkole
- niekontrolowanie
negatywnych emocji

6 lat

3 lata

- konflikt z prawem
konkubenta
-bezrobocie
-trudna sytuacja
materialno- bytowa
- zaniedbania w sferze
opiekuńczowychowawczej
- przekazywanie złych
wzorców zachowań
małoletnim dzieciom

3 lata

- bezrobocie

rodzinie zastępczej
zawodowej

- trudna sytuacja
materialna
- alkoholizm

os. samotna

2- umieszczone w
rodzinie zastępczej
zawodowej

16 lat
6 lat

- alkoholizm ( w
trakcie leczenia)
- przekazywanie złych
wzorców zachowań
małoletnim dzieciom

małżeństwo

4- umieszczone w
rodzinie zastępczej
zawodowej

11 lat
9 lat

6 lat
3 lata

- złe warunki
mieszkaniowe
- trudna sytuacja
materialna
- brak umiejętności
utrzymania higieny
osobistej i w
mieszkaniu
- niepełnosprawność
- niezaradność życiowa

konkubinat

3:
2- umieszczone w
rodzinie zastępczej
zawodowej
1- umieszczone w
rodzinie zastępczej
spokrewnionej

15 lat
11 lat

4 lata

- alkoholizm
-skrajne zaniedbania
wobec małoletnich
dzieci
- złe przekazywanie
wzorców zachowań
małoletnim dzieciom
- przebywanie w
towarzystwie osób o
negatywnej opinii
społecznej

małżeństwo

1- umieszczone w
placówce
opiekuńczej

13 lat

- niepełnosprawność
- konflikt rodziców
- uzależnienie od
środków odurzających
- przekazywanie
negatywnych wzorców
zachowań

os. samotna

1

10 lat

- problemy zdrowotne
- nieumiejętność
gospodarowanie
budżetem domowym
-alkoholizm
- nieustalona kwestia
alimentów

os. samotna

1

4 lata

- alkoholizm
- nieprawidłowe

wywiązywanie się z
funkcji opiekuńczowychowawczych
wobec małoletniego
dziecka
-bezrobocie
-niskie kwalifikacje
zawodowe
os. samotna

1

18 lat

- niepełnosprawność
- demoralizacja
-niezaradność życiowa

konkubinat

2

18 lat
18 lat

- choroba psychiczna
- demoralizacja
- alkoholizm
- nieumiejętne
gospodarowanie
budżetem domowym

RAZEM:

60 DZIECI

24 RODZINY

W 2016 roku asystenci przepracowali łącznie 1635 godzin w środowisku rodziny, oraz w miejscach
przez nią ustalonych. Z każdą z rodzin ustalono krótkoterminowe plany pomocowe z
uwzględnieniem najważniejszych problemów, oraz możliwości ich rozwiązania. Praca asystenta w
większości opierała się na niwelowaniu trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej wobec małoletnich dzieci. Celem pracy asystenta było usamodzielnienie się
rodziny, oraz przywrócenie zdolności do prawidłowego wywiązywania się obowiązków
rodzicielskich.

IV. Finansowanie pieczy zastępczej.
W przypadku, kiedy dziecko umieszczone zostaje w rodzinie zastępczej, bądź rodzinnym
domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ust.1 pkt 1, w
wysokości:

1)

10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w

pieczy zastępczej;
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.
W przypadku, kiedy dziecko umieszczone zostaje w placówce opiekuńczo wychowawczej,
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej bądź 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:
pierwszym

pieczy

zastępczej,

pieczy

zastępczej,

w

2)

30%

w

3)

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich

roku

pobytu

w

10%

drugim

roku

dziecka

1)

pobytu

dziecka

w

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka.

Koszty, opłaty za pieczę zastępczą poniesione przez gminę Góra w roku 2016.

Termin

Wysokość kwoty zł

Wysokość kwoty w zł

Rodziny zastępcze

Placówki

(rozdział 85204)

wychowawcze

opiekuńczo

(rozdział 85201)
Styczeń

12 037,66

3900,09

Luty

15 749,14

4143,85

Marzec

16 639,64

5057,93

Kwiecień

16 990,37

7822,77

Maj

17 284,44

6081,20

Czerwiec

18 291,20

6150,76

Lipiec

19 322,65

6150,76

Sierpień

21 249,73

4102,59

Wrzesień

21 300,96

4283,31

–

Październik

21 280,49

4283,31

Listopad

21 314,84

4283,31

Grudzień

24 799,96

5217,14

226 261,08

61 477,02

RAZEM

V. Karta Dużej Rodziny
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych
przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Spersonalizowana Karta wydawana jest
bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice, przez których rozumie się także
rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty
dożywotnio.

Osoby

posiadające

orzeczenie

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej
pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa
pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na
czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej
wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez resort pracy, administrację rządową i
samorząd.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu, co najmniej troje
dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki
zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
a) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę
(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
b) małżonek rodzica;
c) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę
zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135,ze zm.2).
3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy
rodzicielskiej lub, któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci.
4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny
dom dziecka, w przypadku, gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe
sprawowanie pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawą Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka
rodziny wielodzietnej. Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika
urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem
jednostki organizacyjnej gminy, na wniosek kierownika tej jednostki, do realizacji zadań
wynikających z niniejszej ustawy.
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2016 roku.
Wyszczególnienie
Wnioski o wydanie KDR złożonych po raz
pierwszy przez rodzinę wielodzietną
Wnioski wprowadzone do systemu RI KDR,
dla rodziny wielodzietnej występującej po
raz pierwszy o wydanie Karty
Wnioski wprowadzone do systemu RI KDR,
dla osoby ubiegającej się o przedłużenie
terminu ważności karty, lub dodanie nowego
członka rodziny
Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej
Rodziny
Liczba członków rodzin wielodzietnych, z
tego:

Ogółem
66

Koszty realizacji programu
884,40

66

884,40

14

37,52

61
339

rodziców/ małżonków

114

dzieci

225

Liczba kart anulowanych

2
Razem: 921,92

VI. Potrzeby związane z realizacją zadań
Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny zostały opracowane w
Gminnym Programie Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2016-2018.
Pomimo wyraźnej poprawy sytuacji materialnej rodzin w związku z wprowadzeniem świadczeń
wychowawczych – Program 500+ nadal odnotowuje się znaczne zaniedbania w sferze funkcji
opiekuńczo- wychowawczych niektórych rodzin.

Wobec powyższego realizowane dotychczas

działania na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji wymagają
kontynuacji. Szczególnie niezbędnym jest zatrudnianie asystentów rodziny

w wymiarze co

najmniej 2 etatów. Potrzeby w tym zakresie wymagają zwiększenia z powodu co raz większej ilości
spraw związanych z przyznaniem asystenta przez sądy rodzinne . Ponadto od stycznia 2017 roku
weszła w życie Ustawa ,, za życiem” , która wprowadziła nowe zadania dla asystenta rodziny ,
który ma odgrywać rolę koordynatora i przewodnika rodzin z tytułu urodzeni się dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą.
W celu otrzymania dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny OPS w Górze będzie brał udział w
konkursach ogłoszonych przez MPiPS w celu uzyskania dofinansowania na zatrudnienie 2015
roku zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obowiązkowym gminy.
Sytuacja rodzin z teren Gminy jest monitorowana przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Górze, który dąży do minimalizowania ilości dzieci umieszczanych w pieczy
zastępczej. Konieczne jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy.
Praca socjalna oraz wsparcie pracowników socjalnych i asystentów jest również niezbędna w
rodzinach, z których dzieci zostały już umieszczone w pieczy zastępczej w celu powrotu dzieci do
rodzin biologicznych. Niezbędne jest zintegrowane współdziałanie wszystkich instytucji
działających na rzecz rodziny. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają
interdyscyplinarnych rozwiązań.
Nadal planuje się rozpowszechnianie informacji o możliwości uruchomienia wsparcia w postaci
rodzin wspierających. Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio

przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej.
W związku z powyższym niezbędne jest umożliwienie pracownikom socjalnym oraz asystentom
rodziny udziału w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

