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Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
 

Zadania Gminy z zakresu wspierania rodziny obejmowały działania przewidziane ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również przyjęte 

przez Radę Gminy Uchwałą nr XXI/165/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w formie Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Siedlce.  

 

Program wspierania rodziny w gminie Siedlce był realizowany poprzez:  

 świadczenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania 

osób i rodzin w ich środowisku rodzinnym oraz społecznym, wzmocnienie ich aktywności           

i samodzielności życiowej;  

 działania asystenta rodziny; 

 zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom przeżywającym trudności               

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

 finansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w trakcie trwania nauki w ramach 

realizowanego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 

 udzielanie poradnictwa psychologicznego, prawnego między innymi w Punkcie Konsultacyjnym 

działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz kierowanie do innych punktów 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe jak Stowarzyszenie „Szansa”, gdzie była 

udzielana pomoc terapeutyczno – rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i ich rodzin; 

 współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia m. in.: 

placówkami oświatowymi, Policją, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej; 

 wytypowanie 6 dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych 

skutkami alkoholizmu na obóz wypoczynkowy z realizacją programu profilaktyczno – 

terapeutycznego pod nazwą ,,Pogodne Lato” w Lubiatowie woj. Pomorskie; 

 zajęcia w okresie wakacyjnym od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku dla dzieci              

i młodzieży prowadzone w ośmiu świetlicach środowiskowych, w miejscowościach: Strzała, 

Stare Opole, Wołyńce, Żabokliki, Białki, Nowe Opole, Stok Lacki, Pruszynek w  których wzięło 

udział 323 dzieci; 

 zajęcia w okresie wakacyjnym ,,Bezpieczne wakacje” prowadzone w czerwcu i lipcu                           

w Zespołach Oświatowych w Pruszynie, Stoku Lackim, Żelkowie Kolonii w których udział wzięło 

80 uczniów w 5 grupach. Zajęcia w czasie ferii zimowych prowadzone w Zespołach 

Oświatowych w Pruszynie, Żelkowie Kolonii i Stoku Lackim w których udział wzięło 90 uczniów. 

Zajęcia finansowane były z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlce na rok 2017; 



 indywidualne konsultacje profilaktyczno – wychowawcze dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli w ramach wspierania funkcji wychowawczych rodziny i szkoły. Konsultacje 

prowadzone były przez psychologa, na terenie szkół we wszystkich zespołach oświatowych 

terenu gminy Siedlce. Z konsultacji skorzystało 37 uczniów, 35 nauczycieli i 18 rodziców, 

odbyło się 14 spotkań grupowych; 

 

           Przez cały 2017 rok zatrudniony był asystent rodziny, który realizował zadania zgodnie          

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent współpracował  między 

innymi z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, urzędami, szkołami, służbą zdrowia. 

Zatrudnienie asystenta współfinansowane  było z budżetu wojewody w ramach programu 

Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z zakresu wspierania rodziny. Asystent rodziny 

obejmował wsparciem 18 rodzin. 

 

W ramach pracy z rodzinami, asystent rodziny podejmował czynności :  

 udzielał pomocy, wspierał  w rozwiązywaniu problemów socjalnych i wychowawczych                   

z dziećmi;  

 prowadził trening konstruktywnego i właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego 

przez członków rodzin; 

 pomagał w przygotowaniu pism urzędowych i towarzyszył w złożeniu  

w określonych instytucjach;  

 czynił starania  zmierzające do zwiększenia motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, kontynuowania nauki czy poszukiwania pracy, jak również podjęcia terapii w 

sytuacji uzależnienia; 

 działania podnoszące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz budowanie autorytetu 

rodziców, 

 podnoszenie poziomu higieny członków rodziny oraz etykiety wyglądu mieszkania, 

 podnoszenie umiejętności gospodarowania budżetem domowym; 

 działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci; 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodzinie.  

 

       Asystent rodziny podczas pracy z rodzinami objętymi wsparciem spotykał się  

       z następującymi problemami: 

a) brak umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, 

b) brak  pracy, 

c) niezaradność życiowa,  

d) konflikty z prawem, 

e) występowanie przemocy w rodzinie, 

f) problemy zdrowotne i emocjonalne, 

g) niepełnosprawność,  

h) uzależnienie,  

i) niski poziom kompetencji społecznych,  

j) niewłaściwe relacje rodzinne. 



 

        W roku sprawozdawczym asystent rodziny i pracownicy socjalni podnosili swoje kwalifikacje  

         uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach: 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym; 

 Skąd brać moc w pomaganiu, warsztaty dla osób wspierających osoby doświadczające 

przemocy i nie tylko; 

 Wenus w alkoholowej pianie; 

 Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych. Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; 

 Widzę – Rozmawiam – Reaguję czyli niezbędnik rodzica i wychowawcy. O zagrożeniach 

czyhających na współczesną młodzież; 

 Narkotyki stare i nowe – profilaktyka, interwencja, działanie; 

 Jak pracować z osobą stosującą przemoc. 

 

Gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowała ze 

środków własnych pobyt dwojga dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz ośmiorga     

w pieczy zastępczej na łączną kwotę 75 476,66 złotych.  

 

Potrzeby w zakresie realizacji zadania wspierania rodziny powodują konieczność zapewnienia 

odpowiednich środków finansowych na zatrudnienie asystenta rodziny, jak również na pokrycie kosztów 

pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w proporcjach 

określonych ustawowo (im dłuższy pobyt dziecka w placówce, tym większa odpłatność gminy do 50% 

kosztu).  

 

 

 

                                
WÓJT 

 
       dr inż .Henryk Brodowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. 
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