
Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za 2014 rok.

Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej  (tekst  jednolity Dz.U.  2015 r.  poz.  332),   Burmistrz  Gostynia składa  Radzie  Gminy
roczne  sprawozdanie  z  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  wraz  z  potrzebami
związanymi z realizacją zadań.

Upoważnieniem Burmistrza  nr  O.BOK.0052.17.2012 kierownik   Miejsko -  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Spolecznej w Gostyniu otrzymał uprawnienie do prowadzenia postępowań                   w
sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji ( zgodnie z art.
178 ustawy ).

Ustawa w ramach ZADAŃ WŁASNYCH  nakłada na gminę w art. 176  następujace zadania:         

I. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny 

W rocznym  planie  działania  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  na  2015  rok
wprowadzonym  Zarządzeniem  4/2015  kierownika  MGOPS  z  dnia  2  stycznia  2015  roku
uwzględniono  opracowanie  programu  i  wdrożenie  programu  na  lata  2015-2017.  W roku  2014
gromadzono i opracowywano materiały do gminnego programu wspierania rodziny. Z posiadanych
materiałów powstał roboczy zarys powyższego dokumentu. 

II. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny 

W 2014 roku asystenci podnosili  swoje kwalifikacje bez konieczności ponoszenia dodatkowych
kosztów. Asystenci Rodziny uczestniczyli w szkoleniu pt.: 

• konferencja "Asystentura rodziny w Wielkopolsce" 13 maja 2014 roku w Poznaniu,
• spotkanie doradcze dla asystentów rodziny warsztat „Sprawniej i z satysfakcją zamiast 

ciężej. Jak to zrobić?” dnia 24 lipca 2014r. Leszno, 
• szkolenie  poświęcone  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  obejmującym  omówienie

zjawska i problematyki i przemocy w rodzinie zorganizowanym przez Fundację Poznańskie
Centrum  Profiaktyki  Społecznej,  Stowarzyszenia  Kobiet  Konsola,  we  współpracy  z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dnia 01 sierpnia 2014r.,

• "Profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem i w służbach
społecznych" w dniu  28 października 2014r.  w Gostyniu,

• spotkanie  doradcze  "Praktyczne  ujęcie  asystentury  rodziny"  dnia  27  listopada  2014r.
Leszno,

• konferencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji programu
profilaktycznego "Razem łatwiej" zorganizowanej 12 grudnia 2014 roku w Gostyniu.



III. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek 
wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną  przeżywającą trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu 
do specjalistycznego poradnictwa 

Gminia Gostyń od czerwca 2012 roku wprowadziła wsparcie w postaci asystenta rodziny. W 2014 r.
ponownie wystąpiła z ofertą konkursową w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny
i  Systemu Pieczy Zastępczej  na rok 2014 pod nazwą "Program asystent  rodziny i  koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej" uzyskując w ten sposób możliwość dofinansowania zadania. Celem
programu  jest  wsparcie  samorządu  gminnego  w  budowaniu  systemu  wspierania  rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Zgodnie z zapisem Ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 roku gmina
ma obligatoryjny obowiązek do katalogu usług wprowadzić dodatkowe wsparcie adresowane do
rodzin  w postaci asystenta rodziny.

• Gmina Gostyń otrzymała w 2014 roku dotację w wysokości 27 039,00 zł na dofinansowanie
zatrudnienia asystentów rodziny.  

• Całkowity  koszt  realizacji  zadania  w  roku  2014  wyniósł  68  778,37  zł  w  tym wydatki
pokrywane z dotacji  27 039,00 zł. 

• Ogółem w roku 2014 M-GOPS w Gostyniu wspólpracował z 3 asystentami rodziny. 
• Asystenci rodziny wspierali swoim działaniem 24 rodziny. 
• Działalność asystentów rodziny w M-GOPS unormowano poprzez wdrożenie regulaminu

organizacji ich pracy i współpracy z pracowniakmi socjalnymi.

            Tabela przedstawia liczbę rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Lp. Obszar Liczba rodzin Liczba dzieci w
rodzinach

1. Miasto 17 25

2. Wieś 7 18

Razem: 24 43

Dane z tabeli przedstawione na wykresie kołowym:

17

7

Miasto

Wieś



W ramach wykonywanych obowiązków, asystenci współpracowali z takimi instytucjami jak:
• placówki oświatowe: szkoły, przedszkola,
• poradnie lekarza rodzinnego,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 
• kuratorzy,
• placówki  wsparcia  dziennego:  Klub  Dziecięco-Młodzieżowy  „Tratwa”,  Gostyń,

ul. Mostowa 9, Świetlica środowiskowa „Promyki dobra”, Gostyń, ul. Jana Pawła II 16,
• Wolontariat Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gostyń, ul. Nowe Wrota 7,
• Punkt Wsparcia w Gostyniu, ul. Fabryczna 1,
• Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Piaskach, Marysin 1,
• Komenda Powiatowa Policji,Gostyń, ul. Wrocławska 44,
• Świetlica „Górna 2008” w Gostyniu,
• Poradnia Leczenia Uzależnień POLMED, Gostyń, ul. Wrocławska 8, 
• Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii,
• Powiatowy Urząd Pracy, Gostyń, ul. Poznańska 200,
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu,
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu,
• Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri,
• Arena Kreatywnej Edukacji w Lesznie.

Ponadto dnia 23 sierpnia 2014r. na Świętej Górze odbył się grill integracyjny dla rodzin objętych
wsparciem asystentów rodzin w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu.
Pierwsze  spotkanie  integracyjne  zorganizowano  dzięki  współpracy Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej, asystentów rodzin oraz Stowarzyszenia „Ja też Pomagam” z Gostynia. 
W  wydarzeniu  wzięło  udział  35  osób.  Imprezę  urozmaicił  występ  papugi  –  maskotki  oraz
przejażdżka tramwajem konnym. Pyszne kiełbaski oraz muzyka i wspólny śpiew przyczyniły się do
powstania niepowtarzalnej atmosfery. 

Specjalistyczne poradnictwo realizowano 
• w Punkcie Wsparcia w formie pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej,
• w  formie  zajęć  psychologicznych  i  logopedycznych  we  wszystkich  placówkach

oświatowych gminy.

Usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania
• pomoc w formie usług specjalistycznych w 2014 roku skierowana była do 20 rodzin,
• usługi  świadczone  były  przez  pedagogów,  pielęgniarki,  rehabilitantów  oraz  opiekunów

medycznych.

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 

W  2014  roku  nie  przeszkolono  żadnej  rodziny  wspierającej  ponieważ  asystenci  rodziny  nie
wnioskowali  o  przyznanie  rodzin  wspierających.  Aktualnie  w  Gminie  Gostyń  nie  ma  rodzin
wspierających.

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci 

W Gminie Gostyń funkcjonują dwie placówki wsparcia dziennego: 



• specjalistyczna  placówka  wspacia  dziennego  Klub  Dziecięco-Młodzieżowy  „Tratwa”,
Gostyń, ul. Mostowa 9;  

• opiekuńcza  placówka  wspacia  dziennego  Świetlica  środowiskowa  „Promyki  dobra”,
Gostyń, ul. Jana Pawła II 16;  

• liczba miejsc w tych placówkach 80, natomiast przeciętna liczba dzieci korzystających z
w/w placówek to 76.

IV. Finansowanie:

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających 
W 2014 ze względu na brak rodzin wspierających nie przeszkolono żadnej rodziny wspierającej.

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny 
Zadanie zrealizowano bez konieczności ponoszenia kosztów.

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, przez rodziny wspierające 
W roku 2014 w gminie Gostyń nie uruchomiono tej formy wsparcia.

V. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Gmina Gostyń w 2014 roku współfinansowała pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w domu
dziecka. Koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej kształtowały się następująco: 

Współfinansowanie pobytu dzieci w
rodzinie zastępczej

Ilość dzieci w  2014 r. Wydatki w roku 2014

5 10 791,84 zł

Współfinansowanie pobytu dzieci w
placówce opiekuńczo-wychowawczej

Ilość dzieci w  2014 r. Wydatki w roku 2014

4 36 436,13 zł

Ogółem koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej w roku 2014 wyniosły 47 227,97 zł.

VI. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 
rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu sporządził i  przekazał Wojewodzie
Wielkopolskiemu sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I półrocze 2014 roku w lipcu 2014 roku i
za II półrocze 2014 roku  złożone w styczniu 2015 roku.



VII. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
zamieszkałych na terenie gminy

Pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu wspólnie z asystentami
rodziny  na  bieżąco  monitorowali  sytuację  dzieci  z  rodzin  zagrożonych  kryzysem  lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Polegało to przede
wszystkim na wizytach w środowisku,  wnioskowaniu o przyznanie  asystenta  rodziny,  wsparciu
wolontariuszy,  kierowaniu  do  rodzin  usług  specjalistycznych  świadczonych  w  miejscu
zamieszkania oraz placówek wsparcia dziennego. Ponadto stosowano interdyscyplinarne wsparcie
rodziny takich specjalistów jak pracownik socjalny,  asystent rodziny, kurator rodzinny,  pedagog
szkolny, policja, GKRPA, specjalista realizujacy usługi specjalistyczne w rodzinie.

VIII. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji dot. 
nieponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za okres 
dłuższy  niż 12 miesięcy art 193 ust. 8

W przypadku powstania zaległości z tytułu nie ponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej  za  okres  dłuższy  niż  12  miesięcy  wójt  albo  starosta  przekazuje  do  biura
informacji  gospodarczej  informację  o  powstaniu  tej  zaleglości.  W  2014  roku  nie  zachodzila
potrzeba przekazywania tej informacji do BIG.

Istniejące zasoby i możliwości gminy nie odpowiadają w pełni na potrzeby lokalnej społeczności
w  zakresie  wspierania  rodzin  i  ich  społecznego  włączenia.  Przygotowując  lokalny  program
wspierania rodziny należy uwzględnić następujące potrzeby: 

1. Kontynuację realizowanych działań.
2. Zwiększenie  świadomości  społecznej  na  temat   oferowanego  wsprcia  dla  rodzin

przeżywających tudnośći w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowaczej poprzez:
◦ udział w projektach z zakresu pomocy społecznej,
◦ propagowanie  informacji  o  formach  pomocy  dla  rodzin  przeżywających  trudności

związane z opieką i wychowaniem dzieci – asystent rodziny, rodziny wspierające,
◦ działalność grup pomocowych o charakterze  otwartym. 

3. Zaangażowanie wszystkich podmiotów działających na rzecz dziecka  i rodzin na terenie
gminy Gostyń celem wypracowania jednolitego systemu wspierania rodzin.

Gostyń, dnia 19 marca 2015 roku


