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        1.   Określenie zadań własnych gminy

      Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –

wychowawczych  oraz  organizacji  pieczy  zastępczej,  w  zakresie  ustalonym  przez  ustawę  

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

( Dz. U. 2018 .0 . 998 ) spoczywa m. in. na jednostkach samorządu terytorialnego.

      Art.  176 powołanej  ustawy określa  zadania  własne gminy dotyczące działań  związanych

z organizacją pieczy zastępczej na terenie gminy, i tak do zadań należy:

a)      opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,

b)      tworzenie systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,

c)      finansowanie  kosztów  szkoleń,  podnoszenia  kwalifikacji,  innych  kosztów  asystenta

rodziny i rodzin wspierających,

d)      współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka  

lub innej placówce,

e)      sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny,

f)        prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej.
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     2.      Gminny Program Wspierania Rodziny

       Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą

Rady Miejskiej w Łazach Nr XIX/159/16. Celem programu jest wzmocnienie roli rodziny poprzez

wspieranie  instytucjonalne  i  integrację  społeczno  -  zawodową.  Ma  na  celu  pomoc  osobom  

i  rodzinom  z  grup  szczególnego  ryzyka  w  każdym  przypadku,  kiedy  jest  to  możliwe,  

aby  poszczególni  członkowie  rodziny  dążyli  do  samorealizacji,  zaradności  samodzielności

i odpowiedzialności.

     Gminny  Program  służy  wzmocnieniu  roli  rodziny  poprzez  wspieranie  instytucjonalne

i  integrację  społeczno – zawodową.  Program odnosi  się  do gminnej  polityki  społecznej  wobec

rodziny i służy realizacji gminnej polityki rodzinnej w sytuacjach kumulacji problemów. 

Dane dotyczące rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny:

Wykres 1 przedstawia podstawowe informacje dotyczące liczby rodzin objętych wsparciem

asystenta  oraz rodzaj  rodzin z  uwzględnieniem podziału na rodziny pełne i  niepełne na terenie

Gminy Łazy. W roku 2018 z wsparcia asystenta rodziny korzystało 25  rodziny, z czego 11 rodzin

stanowiło rodziny pełne, natomiast w 14 rodzinach wychowywaniem dzieci zajmowała się tylko

matka lub ojciec.
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Wykres 1 
Liczba i rodzaj rodzin współpracujących z asystentem rodziny w latach 2016-2018.

Informacje  zawarte  w  wykresie  2  dotyczą  ilości  członków  rodzin  współpracujących  

z asystentem z podziałem na osoby dorosłe i dzieci. W rodzinach objętych asystenturą w roku 2018

asystenci  rodzin  współpracowali  z  39  dorosłymi  członkami  rodzin,  wychowującymi  ogólnie  
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46 dzieci.
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Wykres 1 
Ilość osób w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny z uwzględnieniem na dorosłych 
i dzieci.

Dysfunkcje  rodzin  objętych  wsparciem  asystenta  rodzin  niejednokrotnie  wynikają  

z dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności członków rodzin obejmowanych wsparciem.  

W roku 2018 na terenie Gminy Łazy w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodzin przebiegała

współpraca z 8 dorosłymi członkami rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi lub niepełnosprawnością

oraz u 11 dzieci zdiagnozowano dysfunkcje rozwojowe lub niepełnosprawność.
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Wykres 1 
Ilość osób z dysfunkcjami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami, w rodzinach 
współpracujących z asystentem rodziny z podziałem na dorosłych i dzieci

Wykres  4  przedstawia  informacje  dotyczące  ilość  osób  z  rodzin  objętych  współpracą  

z  asystentem  rodziny,  u  których  występuje  problem  alkoholowy-  w  roku  2018  stanowiło  

to 11 członków rodzin.
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Wykres 1 
Ilość członków rodzin z problemami alkoholowymi współpracujących z asystentem rodzin.

Na  wykresie  5  przedstawiono  ilość  rodzin  objętych  wsparciem  asystenta  rodzin,  które

dobrowolnie lub poprzez zobowiązanie Sądu współpracowały z asystentem rodziny ponad rok-  

w 2018 roku stanowiło to 22 rodzin. W czasie sprawozdawczym 2 rodziny odmówiły dobrowolnej

współpracy.
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Wykres 1 
Ilość rodzin współpracujących z asystentem rodziny ponad rok oraz ilość rodzin, które 
odmówiły dobrowolnej współpracy z asystentem rodziny.

Wsparciem rodzin poprzez pracę z asystentem rodziny są obejmowane rodziny, w których

zdiagnozowano  problem  wynikający  z  funkcjonowaniem  rodziny.  W  roku  2018  wsparciem

asystenta  rodzin  objęto  3  rodzin,  które  w  większości  podjęły  dobrowolnie  współpracę  licząc  

na  poprawę  sytuacji  swojej  rodziny.  Wśród  rodzin,  które  współpracowały  z  asystentem  

w 9 rodzinach zakończono asystenturę- przedstawiono to na wykresie 6.
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ILOŚĆ RODZIN, W KTÓRYCH WSZCZĘTO I ZAKOŃCZONO WSPÓŁPRACĘ 
Z ASYSTENTEM RODZINY
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Wykres 1 
Ilość rodzin, w których wszczęto oraz zakończono asystenturę rodzin.

W  rodzinach  objętych  wsparciem  asystenta  rodziny  spotyka  się  różnorodne  problemy

związane  z  funkcjonowaniem rodzin,  wśród  nich  są  również  problemy związane  z  przemocą  

w rodzinie. W roku 2018 wśród rodzin objętych wsparciem asystenta rodzin prowadzono procedurę

„niebieskiej  karty”  wobec  5  rodzin,  natomiast  nadzorem  kuratora  było  objętych  16  rodzin  –

prezentuje to wykres 7.
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Wykres 1 
Ilość rodzin współpracujących z asystentem rodziny, w których prowadzono postępowanie 
niebieskiej karty oraz rodzin objętych nadzorem kuratora sądowego.

Rodziny, które współpracują z asystentem rodzin zmagają się z różnorodnymi problemami

wynikającymi  z  prawidłowym  funkcjonowaniem  gospodarstw  domowych,  podnoszeniem

kwalifikacji  zawodowych,  poszukiwaniem  pracy,  a  przede  wszystkim  

z prawidłowym wypełnianiem obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.  Najczęściej  spotykane

problemy oraz  efekty  współpracy z  asystentem rodziny w 2018 roku zostały zaprezentowane  

w poniższej Tabeli 1.  
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Problemy i efekty występujące w rodzinach

problemy
Ilość

rodzin
efekty Ilość rodzin

Brak zatrudnienia 22 Zatrudnienie 7

Brak kwalifikacji zawodowych 11
Podniesienie  kwalifikacji

zawodowych
2

Niewystarczające środki finansowe 4 Poprawa sytuacji finansowej 3

Brak  umiejętności  dysponowania

posiadanymi środkami
4

Nabycie umiejętności prawidłowego

dysponowania  posiadanymi

środkami

4

Zadłużenia 14
Całościowe lub częściowe spłacenie

zadłużeń
3

Problemy lokalowe 9 Poprawa sytuacji lokalowej 2

Zły stan techniczny pomieszczeń 15
Poprawa  stanu  technicznego

pomieszczeń
7

Brak dbałości o najbliższe otoczenie 12
Nabycie  umiejętności  dbania  

o własne otoczenie
7

Niewydolność  

opiekuńczo -wychowawcza
13

Poprawa umiejętności  opiekuńczo -

wychowawczych
5

Negatywne  zachowania  dzieci

(demoralizacja, karalność)
3

Wykształcenie prawidłowych postaw

społecznych  dzieci 2

Nie  wypełnianie  obowiązku  szkolnego

dzieci
0

Wypełnianie przez dzieci obowiązku

szkolnego
0

Wycofanie społeczne dzieci 3
Nabycie  przez  dzieci  kompetencji

społecznych
2
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Zaniedbania zdrowotne
6 Poprawa sytuacji zdrowotnej rodziny 4

Brak umiejętności dbania o higienę 8 Prawidłowe nawyki higieniczne 6

Problemy alkoholowe 9 Podjęcie działań odwykowych 4

Dysfunkcje  rozwojowe  

lub niepełnosprawność 12 

Poprawa  funkcjonowania  osób  

z  dysfunkcjami  rozwojowymi  

lub niepełnosprawnością

6

Przemoc 5 Ustanie przemocy 4

Niezaradność życiowa 18 Podniesienie wydolności życiowej 8

Wycofanie społeczne 7 Aktywność społeczna 4

Niska samoocena 7 Podniesienie samooceny 5

Brak wiary we własne siły 7 Wzrost poczucia własnej wartości 5

Działania  interwencyjne  i  zaradcze  

w sytuacjach zagrożenia życia
4

Tabela 1 Problemy rodzin i efekty współpracy z asystentem rodziny w 2018 roku.

     Dla podtrzymania efektów, które udało się wypracować z rodzinami konieczna jest stała

współpraca, a także wsparcie ze strony asystenta w stosunku do rodzin. Dlatego też, po osiągnięciu

sukcesu  rodzina  nie  traci  kontaktu  z  asystentem,  a  w  dalszym  ciągu  współpracuje  pracując  

na kolejne sukcesy.

    Dla  osiągnięcia  lepszych  efektów  utrzymywany  był  stały  kontakt  z  placówkami

współpracującymi: pracownikami socjalnymi, dzielnicowymi, terapeutami, wychowawcami domów

dziecka,  służbami  zdrowia,  jak  również  placówkami  dydaktycznymi  na  terenie  Gminy  Łazy.

Nawiązano kontakt z pedagogami szkolnymi, psychologami oraz nauczycielami w celu uzyskania

jak najbardziej kompletnej wiedzy na temat dzieci, pochodzących z rodzin, z którymi współpracuje

asystent  rodziny.  Prowadzona  jest  systematyczna  współpraca  z  kuratorami  sądowymi.  Asystent

rodziny ponadto uczestniczy w grupach roboczych oraz posiedzeniach działających przy Gminnym
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Zespole Interdyscyplinarnym w Łazach.

Ważnym  elementem  jest  kontynuowanie  działań  asystenta  rodziny  we  współpracy

z pracownikiem socjalnym Ośrodka.  Pracownik socjalny nie  ma możliwości  prowadzić działań

przypisanych  asystentowi  rodziny,  gdyż  te  działania  skierowane  na  konkretną  rodzinę  

są działaniami ciągłymi prowadzonymi w różnych dniach o różnych porach dnia. Tylko połączenie

pracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny ewentualnie kuratora sądowego daje pełen obraz

sytuacji rodziny i daje możliwość trafnego zdefiniowania form wsparcia, działań krótkofalowych 

i  długofalowych  na  rzecz  rodziny.  Taka  praca  stwarza  możliwość  uzyskania  mniejszych  

czy większych efektów pracy z rodziną.

W celu zapewnienia prawidłowej  realizacji  zadań przez asystenta rodziny niezbędne jest

systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Służy temu m.in. udział w różnego rodzaju

szkoleniach. W roku 2018 asystenci rodziny uczestniczyli w szkoleniu o następującej tematyce: 

 „Ochrona danych osobowych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej”;
 „Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS”;
 Spotkanie dot. Ustawy „Za życiem”.
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3.      Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub innej placówce

      Zgodnie  z  art.  191 ust  8  i  9  w przypadku umieszczenia  dziecka  w rodzinie  zastępczej  

ubw  rodzinnym  domu  dziecka,  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej,  gmina  właściwa  

ze względu na zamieszkanie dziecka,  ponosi odpłatność za jego pobyt  w pierwszym roku 10%

wydatków  na  opiekę  i  wychowanie  dziecka,  w  drugim  roku  pobytu  30%,  w  trzecim

i następnych 50%. Na pokrycie kosztów współfinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Łazy 

w pieczy zastępczej  w roku 2018 wydatkowano kwotę 154     127,68 zł, ogólne zestawienie kosztów

obrazuje poniżej Wykres 8.
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Wykres 1 
Zestawienie kosztów współfinansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci z terenu Gminy
Łazy w latach 2016-2018.

Rodziny, których dzieci postanowieniem sądu zostały umieszczone w rodzinach zastępczych

lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych objęte są działaniami pracownika socjalnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łazach, oraz asystenta rodziny, mającymi na celu takie wsparcie rodziny,

oraz  wzmocnienie  jej  kompetencji  opiekuńczo-wychowawczych  w  celu  umożliwienia  powrotu

dzieci do środowiska.
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