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Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art.179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  który  zobowiązuje  Wójta  Gminy  do
złożenia Radzie Gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań do dnia 31 marca każdego roku.
Sprawozdanie ma na celu przedstawienie działań podejmowanych w zakresie wspierania rodzin i
systemu pieczy zastępczej w 2020 r., a także wskazanie istniejących problemów, potrzeb i dalszych
kierunków działań w tym obszarze. 
Art.  176  powołanej  ustawy  określa  zadania  własne  gminy  dotyczące  działań  związanych
z organizacją pieczy zastępczej na terenie gminy, i tak do zadań należy: 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
3) 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, 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 
4) finansowanie: 
a) (uchylona) 
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art.  29 ust.  2,  ponoszonych przez
rodziny wspierające; 
5)  współfinansowanie  pobytu  dziecka  w  rodzinie  zastępczej,  rodzinnym  domu  dziecka,  placówce
opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce  opiekuńczo-terapeutycznej  lub  interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym; 
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie
ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w art. 187 ust. 3; 
7)  prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub  przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wykonywanie
zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny, o którym mowa w art. 187a
ust. 1. 

Ad. 1. Opracowywanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania
rodziny.

Program Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2021 został przyjęty do
realizacji Uchwałą Nr III/28/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r.,

Koordynatorem  Programu  oraz  głównym  organizatorem  pracy  z  rodzinami  z  dziećmi,
wykazującymi  niskie  kompetencje  w  zakresie  wypełniania  funkcji  wychowawczych  lub
przeżywającymi  trudności  w  ich  realizowaniu  oraz  z  rodzinami,  z  których  dzieci  zostały
umieszczone  w  pieczy  zastępczej  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej.
Koordynacja ta  polega przede wszystkim na realizowaniu zadań własnych i  zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej, o których mowa w artykułach 176–179 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  oraz na współpracy w tym zakresie z
organami,  instytucjami,  jednostkami  i  organizacjami  do  tego  właściwymi  (m.in.  z  placówkami
oświatowymi,  z  Gminną  Komisja  rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  służbą  zdrowia,
sądem rodzinnym, policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).
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Adresatami Programu są  rodziny mieszkające na terenie gminy Wręczyca Wielka, w szczególności
rodziny:
-  przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
- rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,
- rodziny, w których władza rodzicielska została ograniczona lub odebrana poprzez umieszczenie
dzieci w pieczy zastępczej.
Celem głównym Programu  jest  wspieranie  rodzin  mających  problemy  z  wypełnieniem swoich
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin. System ten ma
działać na rzecz  kształtowania  prawidłowych wzorców funkcjonowania  rodziny,  aktywizowania
społeczności do harmonijnej współpracy na rzecz rodziny oraz pomocy w prawidłowej opiece i
wychowaniu dziecka.

Założono, że cel główny będzie realizowany w oparciu o cele szczegółowe:
Cel  szczegółowy  I  :  Wspieranie  prawidłowej  funkcji  rodziny  poprzez  zabezpieczenie
podstawowych potrzeb bytowych członków rodziny.
Cel szczegółowy II: Wsparcie roli i funkcji rodziny 
Cel  szczegółowy  III.  Wspomaganie  dziecka   i  jego  rodziny   w  środowisku  szkolnym  i
pozaszkolnym
Cel szczegółowy IV: Podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania
rodziny.

Działania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania  Rodziny w 2020
roku.

I.  Wspieranie  prawidłowej  funkcji  rodziny poprzez  zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb
bytowych członków rodziny.

Zadanie 1. Zabezpieczanie podstawowych potrzeb materialno – bytowych dziecka i rodziny (w
tym:  świadczenia  z  pomocy  społecznej,  świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego,     świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start,  stypendia i zasiłki
szkolne, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny)

Świadczenia z pomocy społecznej

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  realizując  zadania  wynikające  z  ustawy  o  pomocy
społecznej,  udzielał  rodzinom  wsparcia  finansowego  realizowanego w formach  pieniężnych
oraz niepieniężnych.  Pomoc  udzielana  była  ze  względu  na  trudną  sytuację  życiową,  przy
spełnieniu ustawowego kryterium, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł i dla
osoby w rodzinie 528 zł. 
W 2020 roku pomocą społeczną objęto 331 rodzin, w tym 74 rodziny  z dziećmi.
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Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba  osób  w
rodzinie

2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r.

Rodziny ogółem 321 331 558 600

                           o liczbie osób:                1 219 205 219 205

2 37 49 74 98

3 26 34 78 102

4 20 27 80 108

5 12 11 60 55

6 i więcej 7 5 47 32

W tym: rodziny z dziećmi ogółem 88 74 301 252

                     o liczbie dzieci:                   1 37 27 83 64

2 32 31 115 103

3 12 11 57 54

4 3 2 17 11

5 3 3 21 20

6 1 0 8 0

7 i więcej 0 0 0 0

Rodziny niepełne ogółem 31 29 85 83

                  o liczbie dzieci:                      1 14 11 28 23

2 13 14 38 41

3 2 2 7 8

4 i więcej 2 2 12 11

Świadczenie wychowawcze:

 Od 01 kwietnia 2016 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  realizuje
zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
tzw. „500+”.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia,
bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Realizację świadczeń rodzinnych w 2020 roku prezentuje poniższa tabela.

Lp. Wyszczególnienie Suma  za  okres
styczeń  –
grudzień 2019 r.

- w  tym  w
ramach
koordynacji
systemów
zabezpieczenia
społecznego

Suma  za  okres
styczeń  –
grudzień 2020 r.

-  w  tym  w
ramach
koordynacji
systemów
zabezpieczenia
społecznego

1. Liczba  świadczeń
wychowawczych 

28.116 637 35.848 1.900
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2. Liczba  świadczeń
wychowawczych
wypłaconych  w  formie
pieniężnej

28.116 637 35.848 
w tym:
Styczeń – 2.979
luty – 2993
marzec – 2945
kwiecień – 2909
maj – 2.909
czerwiec – 2.972
lipiec – 2.980
sierpień – 2.997
wrzesień – 3.047
październik – 
3.009
listopad – 3.049
grudzień – 3.059

1.900 
w tym:
Styczeń – 180
luty – 139
marzec – 124
kwiecień – 111
maj – 109
czerwiec – 159
lipiec – 160
sierpień – 188
wrzesień – 185
październik – 
165
listopad – 200
grudzień – 180

3. Liczba  świadczeń
wychowawczych
wypłaconych  (przyznanych)
w formie rzeczowej

0 0 0 0

4. Poniesione  z  budżetu
państwa  wydatki  na
świadczenie  wychowawcze
(bez  środków  na  koszty
obsługi i na wdrożenie)

13 990 0378,50 313.271,00 17 763 930,22 864.566,12

5. Liczba  rodzin  mających
ustalone  prawo  do
świadczenia
wychowawczego na dziecko

Styczeń – 1.216
luty – 1.223
marzec – 1.221
kwiecień – 
1.228
maj – 1.221
czerwiec – 1.220
lipiec – 1.875
sierpień – 1.879
wrzesień – 1.880
październik – 
1.845
listopad – 1.847
grudzień – 1.839

x Styczeń – 1.887
luty – 1.886
marzec – 1.886
kwiecień – 1.883
maj – 1.883
czerwiec – 1.887
lipiec – 1.881
sierpień – 1.887
wrzesień – 1.885
październik – 
1.886
listopad – 1.883
grudzień – 1.879

x

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Formą  finansowego  wsparcia  rodziny  realizowaną  w   Ośrodku  są  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego. 
      Świadczenia funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin,
w których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z
powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca
osobom uprawnionym świadczenia  pieniężne  w wysokości  zgodnej  z  wyrokiem sądowym,  nie
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więcej jednak niż 500 zł na dziecko. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje
na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia przez nią 18 roku życia;
-  do  czasu  ukończenia  25  roku życia  w przypadku  kontynuowania  nauki  w szkole  lub  szkole
wyższej;
-  bezterminowo,  jeżeli  osoba  uprawniona  posiada  orzeczenie  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,
jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał  kwoty 800,00 zł do
września 2020 r., a od 1 października 2020 r. kwoty 900 zł.

Lp. Wyszczególnienie Wypłacona kwota świadczeń Liczba świadczeń

2019 2020 2019 2020

1. Świadczenie  z  funduszu
alimentacyjnego,  z  tego  na
osobę uprawniona w wieku:

299.697,74 331.400,00 737 786

1.1 0 – 17 lat 235.637,74 260.190,00 577 618

1.2 18 – 24 lat 64.060,00 69.210,00 160 168

1.3 25 lat i więcej 0 0 0 0

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej z dnia 15 maja 2020 r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 875
z późn. zm.) artykułem 18 wprowadzono zmiany do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. W powyższej ustawie w art. 9 dodano ust. 2a i ust. 2b, w myśl których, przy ustalaniu
prawa do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego wprowadzono  tzw. mechanizm „złotówkę za
złotówkę”.  Mechanizm  ten  zakłada,  że  przekroczenie  progu  dochodowego  uprawniającego  do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300
zł,  nie  będzie  skutkować  automatycznie  utratą  prawa  do  tych  świadczeń.  Świadczenie  będzie
wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.
Minimalna  kwota  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługująca  z  zastosowaniem
mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosi 100 zł.
Powyższe  rozwiązania  zaczęły  obowiązywać  przy  ustalaniu  prawa  do  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 tj. rozpoczynający się 1 października 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Wypłacona kwota świadczeń Liczba świadczeń

2019 2020 2019 2020

1. Świadczenie  z  funduszu
alimentacyjnego,  z  tego  na
osobę uprawniona w wieku:

0 744,18 0 1

1.1 0 – 17 lat 0 744,18 0 3

1.2 18 – 24 lat 0 0 0 0

1.3 25 lat i więcej 0 0 0 0
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Świadczenia rodzinne:

Kolejną formą pomocy kierowaną do rodzin z dziećmi realizowaną przez Ośrodek są świadczenia
rodzinne. Wśród nich należy wymienić zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, w tym z tytułu:
· urodzenia dziecka,
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
· samotnego wychowywania dziecka,
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
· rozpoczęcia roku szkolnego,
· podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
· wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r.

1. Zasiłki rodzinne 13.263 10.627 1 544 103,00 zł 1 243 357,00

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym
z tytułu:

5.594 4.882 780.752,30 zł 642.528,20

2.1 Urodzenia dziecka 66 36 66.000,00 zł 36.000

2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego

603 477 236.004,30 zł 186.725,20

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 468 363 88.841,00 zł 71.339,00

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego

652 590 69.880,00 zł 63.380,00

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 745 606 74.500 zł 60.600,00

2.6 Podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania

1826 1.679 127.862,00 zł 117.039,00

2.7 Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

1239 1.131 117.665,00 zł 107.445,00

3. Ogółem zasiłki rodzinne wraz z 
dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)

18.857 15.509 2 324 855,30 zł 1 885 885,20

  Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, iż w roku 2020 w porównaniu z rokiem go
poprzedzającym  nastąpił  spadek   liczby  wypłacanych  świadczeń  i  wydatków  na  realizację
świadczeń rodzinnych.

     Od 1 stycznia 2016 r.   obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która
wprowadziła zasadę „złotówka za złotówkę”. 
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  przekroczenie kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł  na osobę w rodzinie  lub 764 zł  dla rodzin z
niepełnosprawnym dzieckiem) nie  oznacza utraty zasiłku. 
Rodziny,  które  przekroczą  próg  dochodowy  nie  tracą  prawa  do  świadczeń  rodzinnych.  Dzięki
wprowadzeniu zasady "złotówka za  złotówkę"  ich świadczenia  są  stopniowo obniżane  wraz  ze
wzrostem dochodów. Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674,00 zł na osobę w
rodzinie  lub  764,00 zł  dla  rodzin  z  niepełnosprawnym dzieckiem),  traciła  prawo do świadczeń
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rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie są odbierane po przekroczeniu progu, ale
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna
kwota  świadczeń  przysługujących  rodzinie  jest  pomniejszana  o  1,00  zł.
Zmiany dotyczą  zasiłku  rodzinnego  i  dodatków do niego:  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  z  tytułu
samotnej  samotnego  wychowywania  dziecka,  korzystania  z  urlopu  wychowawczego,
wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej,  kształcenia  i  rehabilitacji  niepełnosprawnego
dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Realizację  świadczeń  rodzinnych  w  zestawieniu  za  lata  2019  -  2020,  w  zakresie   świadczeń
ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy ( tzw. złotówka za złotówkę) przedstawia poniższa
tabela.

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

2019 r. 2020 r. 2019r. 2020 r.

1. Zasiłki rodzinne 1.268 866 83.930,11 60.642,46

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 
w tym z tytułu:

1.513 1.231 41.227,80 31.951,89

2.1 Urodzenia dziecka 20 29 1110,38 1.407,56

2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu 
wychowawczego

50 6 12138,83 1.427,20

2.3 Samotnego wychowywania 
dziecka

61 92 5.421,85 9.725,82

2.4 Kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego

94 74 4.229,81 3.916,91

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 917 710 4.915,81 3.477,64

2.6 Podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania

268 230 8.346,00 6.698,41

2.7 Wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej

103 90 5.065,12 5.298,35

Ogółem zasiłki rodzinne wraz 
z dodatkami

2.781 2.097 125.157,91 92.594,35

Świadczenie „Dobry Start”

Od 01 lipca 2018 roku   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  realizuje
zadania  wynikające  z  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  2018  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1061 ze zm.).
Rozporządzenie wprowadziło w życie rządowy program „Dobry Start”, w ramach którego osoby
uprawnione   mogą  otrzymać  jednorazowe  świadczenie  w  wysokości  300  zł  w  związku  z
rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.
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Świadczenie dobry start przysługuje:

1)  rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym,  osobom
prowadzącym  rodzinne  domy  dziecka,  dyrektorom  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,
dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się – raz w roku.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1)  ukończenia  20.  roku  życia  przez  dziecko  lub  osobę  uczącą  się  przed  rozpoczęciem  roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2)  ukończenia  24.  roku  życia  przez  dziecko  lub  osobę  uczącą  się  przed  rozpoczęciem  roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia –
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie
dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok
życia.

W okresie od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku przyjęto  1.587 wniosków dotyczących świadczenia
dobry start, w tym:
- 78 wniosków złożonych w formie elektronicznie w PIU (Emp@tia),
- 897 wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem banków,
- 50 wniosków złożonych w formie elektronicznej za pośrednictwem ZUS,
- 562 wnioski złożone w formie papierowej.

W miesiącach:
- w lipcu przyjęto 534 wnioski,
- w sierpniu 811 wniosków,
- we wrześniu 171 wniosków,
- w październiku 40 wniosków,
- w listopadzie 31 wniosków.
Ośrodek rozpatrzył 1.575 wniosków, w tym:
- 1.552 wniosków rozpatrzono tylko pozytywnie,
- 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie i negatywnie (np. jedno dziecko pozytywnie, drugie dziecko
negatywnie),
- 21 wniosków tylko negatywnie,
- 1 wniosek  - odmówiono wszczęcia postępowania,
- 1 wnioski przekazano wg właściwości do innego organu,
- 1 wniosek rozpatrzony przez inny organ właściwy do realizacji przez tut. organ,
- 9 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

 Świadczenie wypłacono dla  2.128 dzieci, w tym  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:
-  w szkole podstawowej – 1.377 dzieci;
-  w szkole ponadpodstawowej – 645 dzieci;
-  w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 89 dzieci;
-  w szkole artystycznej – 11 dzieci;
- w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 4 dzieci.
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Świadczenia dobry start wypłacono na łączną kwotę 638.400,00 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie  rozwoju  dziecka  lub  w czasie  porodu  –  realizowane  w oparciu  o
ustawę  z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ww. świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet  w ciąży  i  rodzin  „Za życiem” i  przysługuje  od  01 stycznia  2017 roku,  matce  lub  ojcu
dziecka, opiekunowi faktycznemu (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z
wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka. 
Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000,00 zł i jest przyznawane niezależnie od
dochodu. 
W 2020 roku do Ośrodka wpłynęły 2 wnioski  o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”
na kwotę 8.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ważną formą pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  finansowej  i  życiowej,  są
świadczenia  dla  uczących  się  dzieci  i  młodzieży.  Pomoc  materialna  dla  uczniów  w  postaci
stypendiów i zasiłków szkolnych została uregulowana w ustawie o systemie oświaty.
Od 01 stycznia 2017 roku zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty dot. pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy
Wielkiej. 
Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji
materialnej  ucznia.  Świadczenia  przyznawane są na całkowite  lub  częściowe pokrycie  kosztów
udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  realizowanych  w  szkole  albo  poza  nią,  bądź  jako  pomoc
rzeczowa np. na zakup podręczników, przyborów szkolnych.
Realizację  pomocy  materialnej  dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym  za  2020  r.  przedstawia
poniższa tabela.

Dane  za  rok  szkolny
2019/2020  (okres  I  –  VI
2020r.)

Dane  za  rok  szkolny
2020/2021
(okres  IX – XII 2020r.)

Dane  za  rok  szkolny
2019/2020
(okres I – VI 2020r.)

Dane  za  rok  szkolny
2020/2021
(okres IX – XII 2020r.)

Liczba
złożonych
wniosków  o
przyznanie
stypendium
szkolnego

Liczba
przyznanych
stypendiów
szkolnych

Liczba
złożonych
wniosków  o
przyznanie
stypendium
szkolnego

Liczba
przyznanych
stypendiów
szkolnych

Liczba
złożonych
wniosków o
przyznanie
zasiłku
szkolnego

Liczba
przyznanych
zasiłków
szkolnych

Liczba
złożonych
wniosków  o
przyznanie
zasiłku
szkolnego

Liczba
przyznanych
zasiłków
szkolnych

87 84 69 66 3 3 4 4

W 2020 roku stypendia szkolne otrzymało 95 uczniów na kwotę 64.195,50 zł, natomiast zasiłek
szkolny otrzymało 7 uczniów na kwotę  4.260,00 zł.

Ogółem  na   realizację  świadczeń  pomocy  materialnej   dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym
wydatkowano kwotę 68.455,50 zł.
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Stypendia  za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie
Wręczyca Wielka

W dniu 24 września 2015 r.  Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła  Uchwałę Nr VIII/72/15 w
sprawie  wprowadzenia  regulaminu  przyznawania  stypendiów  Wójta  Gminy  za  osiągnięcia
naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka. Stypendia są
formą wsparcia rozwoju uczniów, którzy poprzez swoją postawę, pracę i zaangażowanie osiągają
sukcesy  w  dziedzinie  oświaty,  kultury  lub  sportu,  reprezentując  i  promując  Gminę  Wręczyca
Wielka.
 W 2020  roku  za  osiągnięcia  w  roku  szkolnym  2019/2020  stypendia  otrzymało  69  uczniów,
przyznane zostały również 4 stypendia grupowe.

Lp. Forma stypendium Rok szkolny

2019/2020

1. Indywidualne 69 x 500,00 zł = 35.500,00 zł

2. Grupowe   4 x 800,00 zł = 3.200,00 zł
Źródło: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej od miesiąca kwietnia 2019 r. realizuje
pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. 

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:
- wypłacono 52 dodatki energetyczne na kwotę 761,63 zł;
- koszty obsługi – 14,93 zł.

oraz wypłacono 62 dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin na kwotę  13.242,81 zł.

2. Zaspokojenie potrzeb związanych z zapewnieniem wyżywienia, opłaty za posiłki w szkole,
przedszkolu poprzez realizowanie programów żywnościowych
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

W 2020 roku w ramach realizacji  programu „Posiłek  w szkole  i  w domu”,  pomocą w formie
opłacenia posiłku w przedszkolach i szkołach objęto 59 dzieci i uczniów, w tym:
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 21;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 38.
W ramach przyznanej pomocy dzieciom i uczniom wydano 3.304 posiłki.
Koszt udzielonej pomocy to kwota – 13.108,00 zł.
Ponadto 14 dzieci miało udzieloną pomoc w formie dożywiania na wniosek dyrektora szkoły lub
przedszkola. Dzieciom i uczniom wydano 381 posiłków. Koszt posiłków wyniósł – 1.430,50 zł. 

Łącznie w 2020 roku opłacono 3.685  posiłków dla dzieci i uczniów na kwotę 14.538,50 zł.

Realizacja Programu FEAD w 2020 r.  (Podprogram z 2019)

W  2020  roku  Ośrodek  realizował  zadania  wynikające  z  Programu  Operacyjnego  Pomoc
Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
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Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów
nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego
też  trafia  do  ograniczonej  liczby  osób  znajdujących  się  w  najtrudniejszej  sytuacji  (określonej
przesłankami  z  art.  7  ustawy  o  pomocy  społecznej  oraz  poziomem  dochodów  odniesionych
do procentowej  wartości  odpowiedniego  kryterium  dochodowego  określonego  w  tej  ustawie),
stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które
przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 
Z  pomocy  mogą  korzystać  osoby  i  rodziny,  których  dochód  nie  przekracza  200%  kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. odpowiednio:

• 1.404,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.

W ramach  programu  osoby  najbardziej  potrzebujące  mogły  skorzystać  ze  wsparcia  w  postaci
artykułów żywnościowych, jak również możliwości uczestniczenia w  działaniach edukacyjnych.
        
W 2020  roku   kontynuowano  wydawanie  żywności  w  ramach  Podprogramu  2019.  Rodzinom
zostały przekazane niżej wymienione artykuły żywnościowe:

W  okresie  od  lutego  do  sierpnia  2020  roku  Programem  objęto  224  rodziny  (483  osoby  w
rodzinach).
Średnio dla 1 osoby wydano 24,08 kg żywności.

3. Realizacja Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny została przyjęta przez Sejm w dniu 5 grudnia 2014 r.,  została
opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1863 i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach, tj. plastikowej oraz
elektronicznej  (na  urządzeniach  mobilnych).  Wersja  mobilna  (w  formie  aplikacji  mKDR  na
smartfony  i  tablety)  dodatkowo  posiada  funkcję  geolokalizacji,  która  ułatwia  wyszukiwanie
punktów, które udzielają zniżek dla posiadaczy karty. 
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: 
- w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole
wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie
rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale
również rodzice i  małżonkowie rodziców, którzy mieli  na utrzymaniu łącznie co najmniej  troje
dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 

W 2020 roku zostało złożonych 75 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
- 22 wnioski złożyły nowe rodziny;
-  1 wniosek o uzupełnienie rodziny wielodzietnej;
-  52  wnioski  o  przyznanie  Karty  Dużej  Rodziny  złożonych  po  raz  pierwszy  przez  rodzinę
wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców.

Dla wnioskodawców wydano 212 Kart Dużej Rodziny.

W 2020 r. na obsługę zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 623,70 zł.
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4. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.

W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach, 2 dzieci w okresie od  17.08.2020 r.
do 30.08.2020 r. przebywało na koloniach letnich nad morzem w miejscowości Dźwirzyno.
Dzieci zostały dowiezione i przywiezione  przez pracowników socjalnych na miejsce zbiórki tj. do i
z Katowic. Koszt dowozu dzieci wyniósł 855,00 zł.

Cel szczegółowy 2: Wsparcie roli i funkcji rodziny 

1. Rozwijanie systemu asystentury rodzinnej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w ramach 1 etatu zatrudnionych
jest 2 asystentów, w tym 1 asystent rodziny zatrudniony został od 1 marca 2020 r. w ramach umowy
na zastępstwo. Asystenci pracowali z 14 rodzinami.  Praca asystenta rodziny jest wykonywana w
systemie zadaniowego czasu pracy.

2.  Zapewnienie  dostępu  do  poradnictwa  specjalistycznego,  zwłaszcza  psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego

Jedną z bardzo pożądanych form pomocy rodzinom przechodzącym kryzys lub mających problemy
w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest bezpłatne poradnictwo, w tym
szczególnie prawne, psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe. 
W  gminie  Wręczyca  Wielka  bezpłatne  poradnictwo  dla  osób  i  rodzin  realizowane  było  za
pośrednictwem  Punktu  Konsultacyjnego  ds.  Uzależnień  oraz  Przemocy  w Rodzinie, w  którym
pomoc świadczył psycholog, terapeuta ds. uzależnień oraz psychoterapeuta/mediator.
Ponadto mieszkańcy gminy mogli korzystać z pomocy prawnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej.

Dzieci  i  młodzież  z  terenu gminy Wręczyca  Wielka  obejmowane są  także  działaniami  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, której celem  jest udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kształcenia i zawodu, a także
udzielanie  rodzicom  i  nauczycielom  pomocy  psychologiczono  -  pedagogicznej  związanej  z
wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Swoim działaniem Poradnia udziela wsparcia
wynikającego z jej kompetencji  w zakresie:
-  diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań
dysfunkcyjnych,
- wspomagania dzieci i młodzieży zgodnie z ich potrzebami poprzez : zajęcia dla małych dzieci w
ramach  wczesnego  wspomagania  rozwoju,  zajęcia  edukacyjne  i  profilaktyczne  dla  dzieci  i
młodzieży w wieku szkolnym,
- wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- sytuacji kryzysowych.

3.  Tworzenie  i  realizacja  grupowego  wsparcia  odpowiadającego  na  potrzeby  rodzin
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  oraz  ze  specyficznymi  problemami:
niepełnosprawności, uzależnień, przemocy i innych, we współpracy ze społecznością lokalną.

Głównym  celem  grupy  wsparcia  było  podejmowanie  działań  w  kierunku  zatrzymania  i
przeciwdziałania  przykrym  konsekwencjom  przemocy  w  rodzinie  poprzez  np:  zwiększanie
świadomości przysługujących praw, umacnianie poczucia własnej wartości, pogłębianie wglądu w
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trudne sytuacje, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odnajdywanie poczucia wsparcia wśród
osób doświadczających podobnych trudności. 

W 2020 r. w grupie wsparcia uczestniczyły 22 osoby.

4. Podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych i dotkniętych problemami uzależnień,
przemocą w rodzinie,  zgodnie z uchwalonymi programami w tym zakresie.

W  okresie  od  1  stycznia  2020  r.  do  31  grudnia  2020  r.  do  Przewodniczącej  Zespołu
Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej wpłynęło 29 formularzy Niebieskiej Karty A, w tym:  

– 22 formularze Niebieskiej Karty założone było przez funkcjonariuszy Policji,
– 5  formularzy  Niebieskiej  Karty  założonych  były  przez  pracownika  Gminnego  Ośrodka

Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
– 2  formularze  Niebieskiej  Karty  założone  były  przez  przedstawiciela  Gminnej  Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we  Wręczycy Wielkiej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. pomocą w ramach procedury Niebieskiej
Karty były objęte 42 rodziny, w tym:

• wobec 21 rodzin kontynuowano działania w ramach procedury z poprzednich lat,
• 21 rodzin objętych zostały działaniem grup roboczych od stycznia 2020r.

W  rodzinach,  w  których  prowadzona  była  procedura  Niebieskiej  Karty  w  okresie  styczeń  –
grudzień 2020 r. jest łącznie 132 osób. Wśród tych osób jest 36 niepełnoletnich dzieci. 

Ilość rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w
okresie styczeń –  grudzień 2020r. 

Ilość osób
w tych

rodzinach

Ilość osób
dorosłych w

tych
rodzinach 

Ilość
dzieci w

tych
rodzinach

Ogółem 42 132 96 36

w tym:   Rodziny, w których 
wychowują się

niepełnoletnie dzieci
19 76 40 36

 Rodziny, w których nie
wychowują się

niepełnoletnie dzieci 
23 56 56 0

5.  Prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub
przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczej  oraz
podejmowanie działań interwencyjnych i  zaradczych w sytuacji  zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin.

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny przesłał do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Częstochowie 6
wniosków o wgląd w sytuację 11 dzieci wychowywanych w 6 rodzinach, w której funkcjonuje
procedura Niebieskiej Karty. Według posiadanych formularzy Niebieskiej Karty A dwoje dzieci (z 2
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rodzin)  było  wskazane  jako  osoby,  wobec  których  istnieje  przypuszczenie,  iż  doświadczają
przemocy w rodzinie. 

W 2020  r.  nie  było  sytuacji  odebrania  dziecka  z  rodziny  przez  pracownika  socjalnego
podczas wypełniania obowiązków służbowych na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.  

Cel  szczegółowy  nr 3:  Wspomaganie  dziecka   i  jego  rodziny   w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym

1. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym,
edukacyjnym, artystycznym,  sportowym

W  2020  roku  w  szkołach  pomimo   panującej  epidemii  realizowano  szereg  programów
profilaktycznych,  których  zakres  tematyczny  obejmował  zagadnienia  dotyczące  zachowań
ryzykownych, cyberprzemocy oraz kształtowania u uczniów umiejętności społecznych -  były to
między innymi:
- program profilaktyczny „Epsilon”
- program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”
- program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”.

2.  Udzielanie  wsparcia  psychologicznego,  pedagogicznego   uczniom  wymagającym  takiej
formy wsparcia

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina, zatrudnionych jest 3 psychologów. 
Monitorowane  są  procedury  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  wynikające  z  programu
nauczania do indywidualnych potrzeb  uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności  w
uczeniu się.  W kilku placówkach zatrudnieni  są  specjaliści  lub nauczyciele  wspomagający.  Dla
uczniów  z  orzeczeniami  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  prowadzi  się  zajęcia
rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie.
W ramach wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych przedszkola  proponują dla swoich
wychowanków zajęcia dodatkowe: rozwijające, kompensacyjne, korygujące i wspomagające.

Ad. 2 Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny

 W 2020 roku asystent rodziny uczestniczył w 2 szkoleniach o tematyce:

1. Przemoc wobec kobiet
2. O prawie i praktyce realizacji funkcji asystenta rodziny.

Ad. 3   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.
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Ad. 3a  Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

Rodziny  przeżywające  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  -  wychowawczej,  mogą
otrzymać wsparcie od gminy w formie asystenta rodziny. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie
ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić
do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują
się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do
rodziny.
Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres
pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej
zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji
planu pracy z rodziną.
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest
uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin.

Charakterystyka rodzin - adresatów systemu wspierania rodziny

Rodziny  jeszcze
wydolne

Stopień 1 Rodziny  zagrożone  występowaniem  trudności  opiekuńczo-
wychowawczych 

Stopień 2 Rodziny,  w  których  występują  okresowe  trudności  opiekuńczo-
wychowawczych 

Rodziny
niewydolne

Stopień 3 Rodziny  wieloproblemowe,  w  których  występują  nasilone
trudności opiekuńczo-wychowawczych 

Stopień 4 Rodziny, zagrożone ograniczeniem praw rodzicielskich 

Rodziny
patologiczne

Stopień 5 Rodziny, z częściowym ograniczeniem praw rodzicielskich, objęte
nadzorem kuratora 

Stopień 6 Rodziny,  z  dzieckiem  w  pieczy  zastępczej  rokujące  możliwość
powrotu dziecka do rodziny naturalnej 

Stopień 7 Rodziny,  z  dzieckiem  w  pieczy  zastępczej,  u  których  nie
stwierdzono możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej 

1. Zadania asystenta rodziny

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, do których należy m. im.:
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;
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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;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”
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.

2. Działalność asystenta rodziny

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. asystent rodziny współpracował z 14 rodzinami,
które  z  uwagi  na  występujące  trudności  w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  -  wychowawczych
względem dzieci, wymagały wsparcia asystenta rodziny. 
W 5  rodzinach  praca  prowadzona  była  w  związku  ze  złożonym  przez  pracownika  socjalnego
wnioskiem do Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, o objecie
rodziny  wsparciem  w  formie  asystenta  rodziny.  Pracownik  socjalny,  wnioskuje  o  taką  formę
pomocy,  jeśli  podczas  przeprowadzania  wywiadu  środowiskowego  poweźmie  informacje  o
trudnościach, jakie rodzina przeżywa. 
Natomiast 9 rodzin objętych było wsparciem w formie asystenta rodziny na mocy Postanowienia
Sądu Rodzinnego w Częstochowie.

Liczbę  rodzin  objętych  wsparciem  w  formie  asystenta  rodziny  w  okresie  od  01.01.2020r.-
31.12.2020 r. ujęto w poniższej tabeli.

Liczba  rodzin
objętych
wsparciem  w
formie
asystenta
rodziny 

Liczba
małoletnich
dzieci  w  tych
rodzinach

Liczba  dzieci
przebywających
w  pieczy
zastępczej

Liczba  dzieci
przebywających
w  placówce
opiekuńczo-
wychowawczej

Rzeczywista  liczba
rodzin
w tym:

- do 3 miesięcy

14

3

26

3

 1

0

3

0
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-od  3  do  12
miesięcy

-  powyżej  12
miesięcy

2

9

5

18

0

                 
1

 1

                
2

Intensywność  pracy  z  rodziną  charakteryzuje  się  dużym  zróżnicowaniem  w  zależności  od
analizowanego  przedziału  czasowego.  Pierwsze  miesiące  współpracy  wymagają  największego
zaangażowania  zarówno  asystenta,  jak  i  poszczególnych  członków  rodziny.  Początki  pracy
asystenta  obejmują  rozpoznanie  potrzeb  klientów  i  ocenę  sytuacji  rodziny  z  perspektywy  jej
członków  oraz  obiektywną  diagnozę  potrzeb  i  potencjalnych  możliwości  rodziny.  Działania  te
skutkują stworzeniem planu pracy z rodziną.  Stopniowa realizacja  zadań wynikających z planu
pracy  z  rodziną  prowadzi  z  czasem  do  usamodzielniania  się  rodzin  i  minimalizowania  roli
asystenta. Wówczas asystent monitoruje działania rodziny dokonując ich okresowej oceny, aż do
bezpiecznego poziomu usamodzielnienia  się  rodziny.  Przeciętny czas  pracy  asystenta  rodziny z
rodziną wynosi 38 miesięcy. 

Powody trudnych sytuacji życiowych u rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny

Rodzina, która wymaga wsparcia asystenta rodziny, napotyka na swojej drodze trudności,
z  którymi  nie  zawsze  potrafi  sobie  sama  poradzić.  Asystent  rodziny  wspiera  rodziców
w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w prawidłowym prowadzeniu
gospodarstwa domowego. Udziela pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej. Udziela też
pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
z dziećmi.  Wspiera również do aktywności  społecznej  rodziny,  motywuje członków rodziny do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziela pomocy w poszukiwaniu i utrzymywaniu podjętej
pracy zarobkowej. Udziela również wsparcia dzieciom, które przebywają w rodzinie przeżywającej
trudności.

Asystent pomaga  w tym, co jest możliwe do osiągnięcia przy czynnym udziale rodziny
objętej wsparciem asystenta.

Pracownik  socjalny,  który  podczas  wywiadu  środowiskowego  poweźmie  informacje
o przeżywających trudnościach przez rodzinę, kieruje do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
wniosek o przydzielenie  rodzinie  wsparcia  w formie asystenta  rodziny.  Problemami w rodzinie
mogą być między innymi: bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i w prowadzeniu
gospodarstwa  domowego,  bezrobocie,  ubóstwo,  długotrwała  lub  ciężka  choroba,  alkoholizm,
przemoc w rodzinie, niepełnosprawność.

Powody  trudnej  sytuacji  życiowej  rodzin  objętych  wsparciem  w  formie  asystenta  rodziny
prezentuje poniższa tabela.

Powód  trudnej  sytuacji
życiowej

Liczba rodzin Liczba  osób  w  tych
rodzinach

Liczba  dzieci  w  tych
rodzinach

Ubóstwo 4 21 12

Bezrobocie 6 20 12

Niepełnosprawność 4 15 9

Długotrwała choroba 2 7 4

Potrzeba  ochrony
macierzyństwa

2 12 9
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Bezradność  w  sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
w  prowadzeniu  gospodarstwa
domowego

11 30 16

Alkoholizm 9 26 13

Podejrzenie  występowania
przemocy

2 6 2

Liczba  rodzin  w  kolumnach  nie  sumuje  się,  ponieważ  w  powyższej  tabeli  uwzględnione  są
wszystkie problemy, jakie występowały w danej rodzinie, oznacza to, iż w jednej rodzinie może
występować kilka okoliczności wskazujących na objęcie rodziny wsparciem w formie asystenta
rodziny.

Działania podejmowane na rzecz rodziny w celu poprawy sytuacji życiowej rodziny objętej
wsparciem asystenta rodziny

Asystent prowadził pracę z rodzinami w oparciu o plany pracy z rodziną, o których mowa art. 15
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Plany te sporządzane były przez asystenta we współpracy z rodziną i w konsultacji z pracownikiem
socjalnym oraz w uzasadnionych przypadkach z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzaje działań podjętych przez asystenta rodziny przedstawia poniższa tabela.

Lp. Rodzaj działań Liczba rodzin

1. Udzielanie  pomocy  rodzinom  w  poprawie  ich  sytuacji
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego:
-  w  zakresie  dbałości  o  czystość  mieszkań:  pomoc  w
nabyciu  systematycznego  dbania  o  wygląd  mieszkania,
podział obowiązków pomiędzy wszystkich domowników

- w zakresie gospodarowania środkami finansowymi

-  w  zakresie  żywienia,  przygotowywania
pełnowartościowych posiłków dostosowanych do wieku i
potrzeb  dziecka  oraz  w  zakresie  zakupu  niezbędnych
artykułów żywnościowych

- w zakresie dbania o higienę własną i wygląd zewnętrzny,
dbanie  o  higienę  dzieci,  zakup  odpowiednich  środków
czystości

                       10

                        6

                         
3

                         9

2. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
socjalnych:

-  pomoc  w  wypełnianiu  dokumentacji  i  wniosków
( świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry start, pomoc
żywnościowa  FEAD  )  oraz  w  realizowaniu  spraw
urzędowych

                       
                       10
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-  informowanie  o  zasadach  funkcjonowania  urzędów,
instytucji

                         15

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi:

-  pomoc we właściwym wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych

                            

                        12

4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
psychologicznych:

-  łagodzenie  konfliktów  rodzinnych  i  wzmacnianie  więzi
rodzinnych poprzez rozmowy motywujące

-  motywowanie  członków  rodziny  do  skorzystania  z
bezpłatnych spotkań z terapeutami dyżurującymi w Punkcie
Konsultacyjnym ds.  uzależnień o przemocy w rodzinie w
Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej

                     
                         6

                         9

5. Motywowanie  członków  rodzin  do  podnoszenia
kwalifikacji  zawodowych,  udzielanie  pomocy  w
poszukiwaniu zatrudnienia

- przedstawianie ofert pracy

- pomoc w napisaniu CV

-  motywowanie  do  zgłaszania  się  w  wyznaczonych
terminach do Urzędu Pracy w celu uzyskania zatrudnienia

                
     5 

                           3

                           
    6

6. Podejmowanie   działań  interwencyjnych  i  zaradczych  w
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:

-  motywowanie  dorosłych  członków  rodzin,  którzy
nadużywają  alkoholu  do  utrzymywania  abstynencji,
ograniczenia  spożywania  alkoholu,  motywowanie  do
podjęcia  terapii  leczenia  odwykowego  i  regularnego
uczestniczenia w spotkaniach terapeutycznych

                           10

7. Udzielanie wsparcia dzieciom:

-  motywowanie  dzieci  do  poprawy  wyników  szkolnych,
pomoc  w  nadrabianiu  zaległości,  pomoc  w  odrabianiu
lekcji,  motywowanie  do  uczęszczania  na  zajęcia
wyrównawcze

                             
                          8 

8. Współpraca z osobami specjalizującymi się w działaniach
na rzecz rodziny i dzieci:

- kontakt ze szkołą;
                           
                          11
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- kontakt z kuratorami                           10

9. Pośrednictwo w umawianiu wizyt ze specjalistami

- towarzyszenie podczas wizyty u specjalisty

- umawianie wizyt u specjalistów

                               

                          1

                           9

10. Spotkania  rodzinami,  w  których  uczestniczyli  również:
pracownik  socjalny,  asystent  rodziny,  kurator  zawodowy,
psycholog  dziecięcy  oraz  dorośli  członkowie  rodziny,
omawiano  kwestie  dotyczące  rodziny  i  ustalano  kolejne
działania.

   7

Efekty, jakie uzyskano dzięki podjętym działaniom przez asystenta rodziny:

Lp. Uzyskane efekty

1. -  w  6  rodzinach  nastąpiła  poprawa  w  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego  oraz  w
utrzymaniu czystości w mieszkaniu i zwiększenia dbałości o estetykę mieszkań
- w 6 rodzinach przeprowadzono drobne remonty, które poprawiły wygląd mieszkania
- w 4 rodzinach nastąpiło zwiększenie dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę
- w 2 rodzinach nastąpiła poprawa w przygotowywaniu wartościowych posiłków dla dzieci
- w 2 rodzinach nastąpiła poprawa w kwestii gospodarowania środkami finansowymi

2. - 11 rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze na rzecz dzieci
- 11 rodzin skorzystało z Programu „Dobry Start”
- w 10 rodzinach nastąpiła potrzeba pomocy w wypełnianiu wniosków, dzięki czemu rodziny
uzyskały dodatkowe świadczenia na rzecz dzieci, otrzymały dodatkową pomoc finansową
bądź żywnościową oraz  uregulowały kwestie urzędowe
- 2 osoby skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej
- 10 rodzin korzystało z pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD

3. -  w  8  rodzinach  nastąpiła  poprawa  w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych
względem dzieci

4. - w 4 rodzinach nastąpiła poprawa w relacjach rodzinnych
- 5 rodzin skorzystało z bezpłatnej pomocy terapeutycznej w Punkcie Konsultacyjnym ds.
Uzależnień  i Przemocy w Rodzinie w  Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej

5. - 2 osoby podjęły zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- 2 osoby zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

6. -  w  7  rodzinach  nastąpiło  ograniczenie  spożywania  alkoholu  przez  dorosłych  członków
rodziny,
- 1 osoba podjęła i ukończyła terapię leczenia uzależnień w systemie stacjonarnym
- 1 osoba uczestniczyła w spotkaniach terapeutycznych w Poradni Leczenia Odwykowego w
Kłobucku,
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- 3 osoby uczestniczyły w spotkaniach z terapeutą ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym
ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

7. - w 5 rodzinach nastąpiła poprawa wyników szkolnych u dzieci,
- 3 dzieci skorzystało z pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień
i Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej

8. -  1  osoba  udała  się  na  wizytę  do  specjalisty  a  następnie  podjęła  stacjonarne  leczenie
psychiatryczne
- 1 osoba  udała się na wizytę do specjalisty i wykonała odpowiednie badania, skontrolowała
stan zdrowia pod względem neurologicznym
- u 1 dziecka wykonano specjalistyczne badania genetyczne, w celu dalszego leczenia
- 1 dziecko uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności.

Praca z rodzinami biologicznymi

Praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ma na celu nabycie/
odbudowanie umiejętności prawidłowego sprawowania opieki nad dziećmi oraz odzyskanie przez
nie zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
W chwili, gdy dziecko zostanie umieszczone w placówce, a asystent rodziny zobaczy chęć pracy
nad sobą  u klienta,  podejmuje  z  nim współpracę.  Ustalony zostaje  plan  pracy,  który  obejmuje
wszelkie działania, które powinny zostać zrealizowane, aby ubiegać się o powrót dziecka do domu.
Są to między innymi różnorodne i niezbędne treningi przeprowadzone z klientem przez asystenta
rodziny, kierowanie klienta do różnych specjalistów, motywowanie do podjęcia pracy zarobkowej,
uregulowanie sytuacji  mieszkaniowej,  utrzymywanie abstynencji  alkoholowej,  udział  w grupach
wsparcia oraz mitingach. Asystent rodziny zakańcza współpracę z klientem nad powrotem dziecka
do środowiska zamieszkania w przypadku, gdy klient nie wykazuje chęci współpracy i poprawy
sytuacji.
W 2020 r.  asystent rodziny pracował z 3 rodzinami, z których dzieci umieszczone są w pieczy
zastępczej. 
Praca polegała na:
a) motywowaniu do:
- kontroli własnego zdrowia
- utrzymania abstynencji
- uczęszczania na spotkania z psychoterapeutą ds. uzależnień
-  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu  dziecka,  interesowania  się  jego  życiem  oraz  do  częstego
kontaktowania się z dzieckiem
- poszukiwania i utrzymania pracy zarobkowej
b) pomocy w nabyciu umiejętności:
-  sporządzania posiłków
- gospodarowania środkami finansowymi
- regularnego opłacania rachunków            
- dbania o czystość mieszkań.
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Zakończenie pracy z rodziną

Powód zakończenia pracy Liczba rodzin

Ze  względu  na  osiągniecie  celu  zawartego  w  Planie  Pracy  z
Rodziną

0

Ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 2

Ze względu na brak efektów 0

Ze względu na zmianę metody pracy 0

Ze względu na wygaśnięcie postanowienia Sądu 1

W  2020  r.  asystent  rodziny  współpracował  z  14  rodzinami.  W  2021  r.  praca  będzie
kontynuowana z 11 rodzinami. 7 rodzin posiada zobowiązanie Sądu Rodzinnego do współpracy z
asystentem  rodziny,  natomiast  4  rodziny  objęte  są  wsparciem  w formie  asystenta  z  uwagi  na
złożony przez pracownika socjalnego wniosek o objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny do
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Współpraca asystenta rodziny i pracowników socjalnych z organizatorami rodzinnej pieczy
zastępczej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz rodzinami zastępczymi, w tym w
szczególności  w  zakresie  dokonywania  oceny  sytuacji  dziecka  umieszczonego  w  pieczy
zastępczej.

Jednym z  elementów pracy asystenta  rodziny oraz  pracowników socjalnych na  rzecz  rodzin,  z
których dzieci są umieszczone zarówno w rodzinnej, jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jest
ścisła współpraca z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej (funkcję tę najczęściej wypełniają
powiatowe centra pomocy rodzinie), a także placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinami
zastępczymi, w których są umieszczane dzieci. Współpraca ta, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy
o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  polega  między  innymi  na  opracowaniu,  w
porozumieniu z  członkami rodziny i  koordynatorem rodzinnej  pieczy zastępczej,  planu pracy z
rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
Ponadto asystent rodziny na bieżąco konsultował się z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej,
wychowawcami dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a w razie potrzeby również z
rodzinami  zastępczymi,  omawiając  między  innymi  bieżącą  sytuację  dzieci,  kontakty  rodziców
biologicznych  z  dziećmi,  czy  wspierając  rodziców  przy  załatwianiu  spraw  urzędowych  i
formalnych na rzecz ich dzieci.

W 2020 r. asystent rodziny współpracował z:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku i w Częstochowie,
- Placówką Opiekuńczo  Wychowawcza w Waleńczowie,
- Domem Dziecka w Kłobucku.

Współpraca asystenta z innymi   instytucjami 

Asystent  rodziny  oprócz  bieżącej  współpracy  z  pracownikami  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej, współpracuje również z instytucjami i specjalistami:
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-  Szkoły:  we  Wręczycy  Wielkiej,  Węglowicach,  Truskolasach,  Borowem  –  współpraca  z
wychowawcami, pedagogami, psychologami;
-  Sąd  Rejonowy  w  Częstochowie  –  Kuratorska  Służba  Sądowa  -  współpraca  w  zakresie
rozwiązywania  problemów  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu,  przemocą  w  rodzinie  i
interwencji w środowisku;
- Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej - współpraca w zakresie przeprowadzania interwencji w
środowisku lokalnym;
- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i  Przemocy w rodzinie w Urzędzie Gminy we Wręczycy
Wielkiej -  współpraca w zakresie poradnictwa specjalistycznego;
-  Ośrodek  Zdrowia  w  Węglowicach  i  w  Kalei  –  współpraca  w  zakresie  poradnictwa
specjalistycznego;
- Centrum Leczenia Uzależnień u Dzieci  i  Młodzieży w Częstochowie-  współpraca w zakresie
poradnictwa specjalistycznego.

Inne  zadania  zrealizowane przez asystenta rodziny.

Asystent rodziny sporządził:
- 25 opinii o rodzinach na wniosek Sądu;
- 1 ocenę sytuacji  rodziny biologicznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej dla PCPR w
Częstochowie;
- 1 informację o rodzinie do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie.

Łącznie zostało sporządzonych 27 opinii i ocen  do instytucji zewnętrznych.

Realizacja zadań przez asystenta rodziny  w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu
kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”,  poszerzył  się  obszar  działań  asystenta  rodziny  poprzez
przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i
ich  rodzin,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kobiet  w  ciąży  powikłanej,  kobiet  w  sytuacji
niepowodzeń  położniczych  oraz  wsparcia  rodzin  dzieci,  u  których  zdiagnozowano  „ciężkie  i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu,  która  powstała  w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto do działań asystenta należy
współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń
zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.
Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji  ustawy i programu „Za życiem” jest
lepsze  funkcjonowanie  kobiet  w  ciąży,  w  szczególności  ciąży  powikłanej  oraz  w  sytuacji
niepowodzeń  położniczych  oraz  rodzin  z  niepełnosprawnym  dzieckiem  poprzez  koordynację
poradnictwa  w  zakresie  pielęgnacji,  opieki  i  wychowania  dziecka  z  niepełnosprawnością  oraz
kwestii  prawnych  czy  pomocy  psychologicznej,  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  oraz
świadczeń opieki zdrowotnej. 
W 2020 roku asystent nie obejmował żadnej rodziny w/wym. pomocą.

Ad.  3b:  Organizowanie  szkoleń  i  tworzenie  warunków  do  działania  rodzin
wspierających.

Ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  wprowadziła  nową  formę  pomocy
rodzicom biologicznym, tzw. rodziny wspierające, które mają wspierać rodziców biologicznych w
opiece i wychowaniu dzieci. Rolą rodziny wspierającej jest pomoc rodzinie przeżywającej kryzys w
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przezwyciężeniu  trudności  i  pomoc  w  powrocie  do  prawidłowego  funkcjonowania.  Rodzina
wspierająca poprzez swoje działania ma rozwijać umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców
i  wspierać  w  integracji  członków  rodziny.  Celem  działania  rodziny  wspierającej  jest  aktywne
pobudzanie, motywowanie członków rodziny  do przezwyciężania trudności, współdziałanie w celu
właściwej  organizacji  czasu  członków  rodziny,  gospodarowania  zasobami  finansowymi,
wychowania i opieki nad dziećmi, kształtowania prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych. 
W  okresie  sprawozdawczym  nie  podpisano  umowy  dotyczącej  sprawowania  funkcji  rodziny
wspierającej.

Ad.  3c:  Prowadzenie  placówek  wsparcia  dziennego  oraz  zapewnienie  w  nich
miejsc dla dzieci. 

Jedną z form pomocy dzieciom i młodzieży wywodzących się z rodzin, którym brakuje umiejętności
tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, właściwych wzorów komunikacji i dawania rodzinie
poczucia bezpieczeństwa jest możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez placówki wsparcia
dziennego. 
Głównym  celem  placówki  wsparcia  dziennego  jest  nie  tylko  zapewnienie  dzieciom  opieki  po
zakończonych  lekcjach,  ale  przede  wszystkim  organizowanie  dla  nich  zajęć  edukacyjnych  i
profilaktycznych, które w sposób holistyczny będą wspierały ich rozwój. 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka obecnie nie funkcjonują  placówki wsparcia dziennego.

Ad. 4 Finansowanie:
a) (uchylona) 
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2,
ponoszonych przez rodziny wspierające; 

Ad. 4 b  Finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.

W 2020 r. koszt udziału asystenta rodziny w szkoleniach wyniósł 350,00 zł.

Ad. 4 c   Finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w
art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające.

W  okresie  sprawozdawczym  nie  podpisano  umowy  dotyczącej  sprawowania  funkcji  rodziny
wspierającej.

Ad. 5  Finansowanie  pobytu dziecka w rodzinie  zastępczej,  rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

  Obowiązek współudziału gmin we wskazanych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z 9
czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie  z nim gmina płaci
za  dzieci  zamieszkałe  w  niej  zarówno  wtedy,  gdy  są  one  przez  sąd  umieszczane  w  rodzinie
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zastępczej, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Co więcej, przepisy przewidują, że
ma ona współfinansować nie tylko świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci,  ale też
wynagrodzenia zawodowych rodziców zastępczych oraz pomoc dla osób usamodzielniających się.
Ponadto  wysokość  kosztów  ponoszonych  przez  gminę  jest  uzależniona  od  długości  okresu,
w  którym  dziecko  przebywa  pod  pieczą  zastępczą.  W  pierwszym  roku  jest  to  10  proc.,
w drugim 30 proc., a w trzecim i kolejnym 50 proc. kosztów. 

          Od 2012 r. gmina współfinansuje koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art.
191 ust. 8 i 9 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

W 2020 r. gmina współfinansowała pobyt 10 dzieci w przebywających w 7 rodzinach zastępczych
na kwotę   49.488,65 zł oraz 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej  na
kwotę  13,000,60 zł.

Łączna  kwota  współfinansowania  pobytu  dzieci  w  pieczy  zastępczej  w  2020  roku  wyniosła:
62.489,25 zł  tj. o 29.197,52 zł  więcej niż w 2019 roku.

Należy się spodziewać, iż wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej będą stale rosły, zarówno z
uwagi  na  wydłużający  się  czas  pobytu  tych  dzieci  w  pieczy  zastępczej,  jak  również  nowe
umieszczenia, często o charakterze interwencyjnym. Istotą i szansą na odbudowanie bezpiecznego
środowiska  rodzinnego  jest  gotowość  rodziny  do  współpracy  z  pracownikiem  socjalnym,
asystentem rodziny czy kuratorem sądowym. W wielu przypadkach nie ma jednak u rodzin woli
zmiany  sposobu  stylu  życia.  Dzieje  się  tak  w szczególności  w rodzinach,  gdzie  dominującym
problemem  jest  alkoholizm  jednego  lub  obojga  rodziców.  Brak  chęci  podejmowania  leczenia
uzależnienia,  zaniedbywanie  potrzeb  dzieci  stają  się  podstawową  przyczyną  ograniczenia  lub
pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Ad. 6  Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania
rodziny  oraz  przekazywanie  ich  właściwemu  wojewodzie,  w  wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w
art. 187 ust. 3.

  Sprawozdanie  rzeczowo-finansowe z  wykonywania  przez  gminę  zadań  z  zakresu  wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.07.2020 r.
do 31.12.2020 r. zostało sporządzone w terminie i przesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej. 

Ad. 7 Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy.

We wszystkich obszarach pracy z rodziną ważnym zadaniem jest prowadzenie monitoringu sytuacji
dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji
opiekuńczo- wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. W każdym przypadku rodzina stale
objęta jest monitoringiem pracownika socjalnego, a w niektórych rodzinach także asystenta rodziny.
Celem  działań  jest  wsparcie  rodziny  w  przezwyciężeniu  sytuacji  kryzysowej  lub  trudności  w
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wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  wychowawczej.  Na  podstawie  monitoringu  sytuacji  dziecka
pracownik socjalny ocenia skuteczność podejmowanych działań. Jeżeli życie i zdrowie dzieci nie
jest  zagrożone  pracownik  socjalny  we  współpracy  z  innymi  specjalistami  planuje  działania
wspierające  i wzmacniające rodzinę.
Pomoc rodzinie borykającej się z trudnościami związanymi z opieką i wychowaniem dzieci oraz
skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich, może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób,
instytucji i organizacji pracującymi z dziećmi i rodzicami. Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie
pieczy  zastępczej  daje  też  możliwość  zastosowania  rozwiązań,  które  mogą  przyczynić  się  do
budowania  spójnego  i  skutecznego  systemu  pomocy  dla  rodziny,  która  ma  problemy
w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej.
Do  najczęściej  podejmowanych  przez  pracowników  socjalnych  działań  w  ramach  monitoringu
należały:
· wizyta w środowisku, wywiad środowiskowy;
· współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, psychologami;
· współpraca z kuratorem sądowym;
· pomoc finansowa;
· wnioskowanie o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

Monitoring sytuacji rodziny prowadził  również asystent rodziny. Zgodnie z art.  15 ust.1 pkt 16
ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  był  on
realizowany po zakończeniu pracy asystenta z rodziną. Działania te miały na celu upewnienie się,
że rodzina, która przestała korzystać ze wsparcia asystenta faktycznie pokonała kryzys i nie ma już
trudności  w  prawidłowym  sprawowaniu  opieki  nad  dziećmi.  W 2020  r.  asystent  monitorował
sytuację 1 rodziny, z którą zakończona była  praca.

Realizacja  zadania  w  ramach  „Programu  Asystent  Rodziny  i  Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2020”

W 2020 roku  Program dotyczył dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla
asystentów  rodziny  aktywnie  działających  na  rzecz  rodzin  w  okresie  pandemii  Covid-19.
Programem objęte były osoby, które pracowały przed lub rozpoczęły pracę na stanowisku asystenta
rodziny najpóźniej  1 stycznia br.  i  na dzień 19 czerwca br.  pracowały na stanowisku asystenta
rodziny. 
Ponieważ  asystent  rodziny  zatrudniony  został  w  ramach  umowy  na  zastępstwo  nieobecnego
pracownika  z  dniem  1  marca  2020  r.,  gmina  nie  spełniała  warunków  do  uczestniczenia  w
Programie.

Potrzeby związane z realizacją zadań  z zakresu wspierania rodziny.

W roku 2021 gmina Wręczyca Wielka w dalszym ciągu będzie realizowała zadania  wynikające z
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadania wynikające z „Gminnego
programu wspierania rodziny na lata 2019-2021”. 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej  będzie  kontynuował  realizację  zadań  w
zakresie  wspierania  rodziny,  kierując  się  dobrem dziecka  i   dobrem rodziny  jako  naturalnego
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środowiska  rozwoju  dziecka,  przy  współdziałaniu  instytucji  i  organizacji,  pracujących
z dziećmi i rodzicami. 
Wskazane  jest  w  roku  bieżącym  jak  i  w  latach  następnych  podejmowanie  przez  gminę
następujących działań: 

1. Zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci obecnie
umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ewentualnie umieszczonych w trakcie roku budżetowego.

2. Z uwagi na fakt, że wzrasta liczba rodzin skierowanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny
zachodzi potrzeba zatrudnienia jeszcze jednej osoby na stanowisko asystenta rodziny. 

3. Opracowanie „Gminnego  programu wspierania rodziny na lata 2022-2024”. 

4. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej psychologa na co
najmniej ½ etatu.

5. Dokonanie analizy możliwości uruchomienia placówki wsparcia dziennego o której mowa w art.
18 i 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  a w sytuacji podjęcia decyzji o
uruchomieniu  -  zabezpieczenie  środków  finansowych  w  budżecie  i  opracowanie  stosownych
dokumentów.

                                                                                                                                        W Ó J T

Sporządziła:                                                                                                           mgr Tomasz Osiński
Janina Kluba
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