Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
za 2016 rok.

Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 575 ze zmianami), 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
Uchwałą nr XII/161/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r. przyjęto Gminny
Program Wspierania Rodziny dla Gminy Gostyń na lata 2016-2018.
W 2016 roku asystenci rodziny zrealizowali następujące zadania zawarte w Gminnym
Programie Wspiarania Rodziny na lata 2016 – 2018:
• Rozpowszechnianie informacji o instytucjach wspierających rodzinę:
▪ stworzenie ulotki opisującej zawód asystenta rodziny, skierowanej dla pracowników
instytucji niosących pomoc rodzinom pod patronatem naukowym dr hab. Izabeli
Krasiejko i Stowarzyszenia Asystentów Rodziny; ulotka została rozpowszechniona
w ośrodkach pomocy społecznej na terenie całej Polski;
▪ prezentacje multimedialne nt. roli i zadań asystenta rodziny w myśl Ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla przedstawicieli lokalnej
społeczności:
◦ słuchacze Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku;
◦ członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Gminie Gostyń;
◦ Zespoł do spraw Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Gostyń.
• Edukacja rodzin w zakresie prawidłowego wypełniania swoich funkcji;
▪ wizyty w środowisku rodzin;
▪ kierowanie rodziców na warsztaty kształtujące kompetencje rodzicielskie;
▪ kierowanie rodzin na konsultacje psychologiczne i terapeutyczne.
• Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży:
▪ projekt "Wolontariat na 5+" - zaangażowanie wolontariuszy do pomocy przy
odrabianiu lekcji i nauce dzieciom z rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny;
podpisanie porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Grabonogu;
▪ współpraca ze Stowarzyszeniem BAZA:
◦ kierowanie dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny do
udziału w projekcie "Modni i aktywni to MY".

II. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny
W 2016 roku asystenci podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w następujących
szkoleniach/konferencjach:
• Usługa pracy socjalnej - warsztat profesjonalnego pracownika- szkolenie
• Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi? - konferencja szkoleniowa
• Związki dziecka z rodziną biologiczną w kontekście konsekwencji krzywdzenia i
zaniedbywania - szkolenie
• Praca z rodziną - warsztaty szkoleniowe
• Rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej oraz zagrożeń w środowisku
rodzinnym - szkolenie
• Współpraca asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Metody i
narzędzie wsparcia dla rodzin problemowych – szkolenie
• Dialog motywujący - konferencja szkoleniowa
• III Spotkanie robocze przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
środowisk naukowych i organizacji pozarządowych dotyczące przygotowania postulatów
zmian w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• Kompedium prawne dla asystentów rodzin - szkolenie
• Kodeks Postępowania Administracyjnego aktualne problemy - szkolenie
• Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży - konferencja szkoleniowa
• IV Ogólnopolski Zlot Aystentów Rodziny z konferencją i wymianą doświadczeń.
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 prowadzi wsparcie w postaci asystenta rodziny. W 2016 r. po
raz kolejny wystąpiła z ofertą konkursową w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016 "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.

•

Gmina Gostyń otrzymała w 2016 roku dotację w wysokości 36.000,00 zł na dofinansowanie
realizacji zadania.
Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2016 wyniósł 93.814,95 zł, w tym wydatki
pokrywane z dotacji 34.199,98 zł, którą to dotację niewykorzystano w wysokości 1.800,02
zł.
Ogółem w roku 2016 M-GOPS w Gostyniu zatrudniał 2 asystentów rodziny.

•

Asystenci rodziny wspierali swoim działaniem 21 rodzin.

•
•

Tabela 1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
Lp.

Obszar

Liczba rodzin

Liczba dzieci w
rodzinach

1.
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14
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2.

Wieś

7

14

21

51

Razem: 2016
Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne.
W ramach wykonywanych obowiązków asystenci współpracowali z poniższymi podmiotami:
• placówki oświatowe: szkoły, przedszkola,
• poradnie lekarskie,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu,
• kuratorzy sądowi,
• placówki wsparcia dziennego: Klub Dziecięco-Młodzieżowy „Tratwa”, Świetlica
środowiskowa „Promyki dobra”,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
• Punkt Wsparcia w Gostyniu,
• Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Piaskach,
• Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu,
• Poradnia Leczenia Uzależnień POLMED,
• Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii,
• Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu,
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.
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:

W 2016 roku nie było rodzin korzystających z usług specjalistycznych. Rodziny przeżywające

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte całym zakresem
wsparcia przez asystenta rodziny.
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
W 2016 roku nie przeszkolono żadnej rodziny wspierającej, ponieważ asystenci rodziny nie
wnioskowali o przyznanie takiego rodzaju pomocy swoim podopiecznym. Aktualnie w Gminie
Gostyń nie ma rodzin wspierających.
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
W 2016 r. Gminie Gostyń funkcjonowały dwie placówki wsparcia dziennego:
• specjalistyczna placówka wspacia dziennego Klub Dziecięco-Młodzieżowy „Tratwa”,
Gostyń, ul. Mostowa 9 (do lipca 2016 r.);
• opiekuńcza placówka wspacia dziennego Świetlica środowiskowa „Promyki dobra”,
Gostyń, ul. Jana Pawła II 16;
liczba miejsc w placówkach – 80, przeciętna liczba dzieci korzystających z wsparcia
placówek – 75.
IV. Finansowanie:
a) podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny
Asystenci rodziny w roku 2016 uczestniczyli w licznych konferencjach, warsztatach, spotkaniach
doradczych. W związku z powyższym koszt delegacji służbowych łącznie z kosztem szkoleń
asystentów rodziny w roku 2016 wyniósł 1.923,20 zł.
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające
W roku 2016 w gminie Gostyń nie uruchomiono tej formy wsparcia.
V. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
Gmina Gostyń w 2016 roku współfinansowała pobyt w rodzinie zastępczej oraz w domu dziecka.
Koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej w roku 2016 wydatkowano na łaczną kwotę 65.690,38 zł.
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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 2016 roku w lipcu 2016 roku i
za II półrocze 2016 roku złożone w styczniu 2017 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 placówek wsparcia dziennego. Ponadto stosowano interdyscyplinarne
wsparcie rodziny takich specjalistów jak: pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator rodzinny,
pedagog szkolny, policja, GKRPA.
Istniejące zasoby i możliwości gminy nie odpowiadają w pełni na potrzeby lokalnej społeczności
w zakresie wspierania rodzin i ich społecznego włączenia. Realizacja Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Gostyń na lata 2016-2018 pozwoli racjonalnie i skutecznie
wspierać rodziny z problemami zamieszkałe na terenie gminy Gostyń.

Gostyń, dnia 15 marca 2017 roku

