
1 
 

Załącznik nr 2 

 

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 r. 

 

Rok 2018 to kolejny okres wykonywania przez Gminę Żabia Wola zadań wynikających  

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Pierwszym krokiem w kierunku skutecznego udzielenia przez Gminę Żabia Wola 

wsparcia rodzinom w kryzysie oraz przeżywającym trudności w prawidłowym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczej jest diagnoza występujących w nich problemów.  

Informacje o rodzinach przeżywających kryzys, czy też mających trudności                  w 

prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej pozyskują głównie 

pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.               Głównym 

źródłem informacji są przeprowadzone przez nich wywiady środowiskowe, kontakty  z 

rodzinami, w których prowadzona jest praca socjalna oraz przekazywane wiadomości przez 

pracowników innych instytucji, w tym jednostek oświatowych, ochrony zdrowia, sądu  i policji. 

Jeśli ww. opinie potwierdzą się, wtedy też rodzinie zostaje przydzielony asystent rodziny. 

Zgodnie z ww. ustawą  system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań 

mających na celu zapewnienie czasowej opieki, wychowania dzieciom, w przypadkach 

niemożności sprawowania opieki oraz wychowania przez rodziców.                              Obowiązek 

wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa 

na jednostkach samorządu terytorialnego i organach administracji rządowej. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku nałożyła 

na gminy zadania mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku 

i rodzinie, do których należy m.in. 

➢ Opracowywanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli opracował  Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, który został przyjęty                              Uchwałą 

Nr  88/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016r. 

Głównym założeniem powyższego programu jest wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz działania 

profilaktyczne na rzecz wzmacniania rodziny, poprzez realizowanie skoordynowanej 

polityki społecznej przez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego.  

Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z rodziną.     

Jest ona ważna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności oraz 

niezbędną wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce kryzys, zagrażający dobru dziecka. 

Rodzina, w wyniku podjętej z nią pracy powinna osiągnąć zdolność prawidłowego 
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funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. Praca z rodziną jest 

prowadzona głównie w formie usług asystenta rodziny, natomiast pomoc w opiece       i 

wychowaniu prowadzona jest w formie: placówek wsparcia dziennego oraz rodzin 

wspierających. 

Asystent rodziny jest znaczącym elementem systemu wspierania rodziny                     w 

środowisku. Może on zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo- 

wychowawcze na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. 

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; 

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; 
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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. 

 

➢ Kolejnym zadaniem nałożonym na Gminę jest podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 

rodziny. W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli               w 

ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” 

zatrudnionych było 2 asystentów rodziny (1 etat i 2 umowy zlecenie). Asystenci korzystali  

ze szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. 

Ponadto w 2018r. został zatrudniony -na etat- asystent rodziny, który był finansowany 

w ramach projektu Akademia Zdrowej Rodziny w gminie Żabia Wola. 

Działaniami wspierającymi asystentów w 2018 roku zostało objętych 25 rodzin            z 

terenu gminy Żabiej Woli. Natomiast w 2017 roku liczba rodzin objętych usługami 

asystenta rodziny wynosiła 13. Porównanie ilościowe tych rodzin przedstawia poniższy 

wykres. 

Wykres Nr 1. Liczba rodzin objętych usługami asystenta rodziny. 

  

➢ Następnym zadaniem realizowanym przez Gminę a wynikającym z Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, jest ponoszenie wydatków związanych                 z 

umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

W 2018 roku w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało 12 dzieci natomiast     

w 2017r. była to ilość 10 dzieci. 
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Z kolei pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2018 roku i 2017 roku wyniósł tyle samo,             

a mianowicie po 8 dzieci. Poniższe wykresy przedstawiają ww. dane. 

 

Wykres Nr 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Wykres Nr 3.Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

 

Główne przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej to: 

✓ Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;  

✓ Niezaradność życiowa rodziców wynikająca np. z alkoholizmu. 
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Wydatki poniesione w 2017 roku tytułem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych to koszt 74 976,78 zł., natomiast w 2018 roku to wysokość 121 573,46. 

 Z kolei w 2017r. opłata tytułem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych  to kwota 

37 444,54zł. a w 2018r. to wysokość 39 176,87zł. 

 

Wykres Nr 4. Zestawienie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w latach 2017-2018r. 

 

 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Żabia Wola na lata 2017-2019 zakłada 

przede wszystkim wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz działania profilaktyczne (usługi asystenta rodziny,          

praca socjalna) na rzecz wzmacniania rodziny.      

 

Zawarte w Programie działania realizowane były w 2018 roku przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.   

 

W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne 

współdziałanie wszystkich służb, organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem 

wyłącznie praca zespołowa stanowi pełne oraz  kompleksowe wsparcie. 

 

 

 

 

Opracowała:  

Kamila Chrobak 
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