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Sprawozdanie za 2019 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  V/49/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w formie Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Siedlce.  
 
Program wspierania rodziny w Gminie Siedlce był realizowany poprzez:  

1) 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;  

2) działania asystenta rodziny; 
3) zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom przeżywającym trudności               

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 
4) finansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w trakcie trwania nauki w ramach 

realizowanego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”; 
5) udzielanie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz kierowanie do innych punktów prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe jak: Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Caritas, 
Stowarzyszenie „Szansa”, gdzie była udzielana pomoc terapeutyczno – rehabilitacyjna, 
poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i ich rodzin; 

6) współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia  
m. in.: placówkami oświatowymi, Policją, Sądem Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, CARITAS, Ośrodek Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem Caritas; 

7) przeprowadzenie we współpracy z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego                  
w Płocku, realizatorem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 
skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2019”,  rekrutacji przy udziale PCPR w Siedlcach oraz  
GOPS i GKRPA do wyjazdu na obóz  4 dzieci, 

8) wytypowanie 25 dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych 
skutkami alkoholizmu na kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Rzucewie; 

9) obóz sportowy z elementami profilaktyki w Poroninie celem którego były zajęcia profilaktyczno-
sportowe oraz wychowawcze mające na celu przybliżenie młodzieży szkodliwego wpływu 
używek dla 15 dzieci z gminy Siedlce; 

10) zajęcia w okresie wakacyjnym od lipca 2019 roku do sierpnia 2019 roku dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Stowarzyszenie „Wesołe Seniority” w dziewięciu świetlicach 
środowiskowych, w miejscowościach: Stare Opole, Wołyńce, Żelków-Kolonia, Stok Lacki, 
Strzała, Pruszynek, Białki, Żabokliki, Nowe Opole w  których wzięło udział 280 dzieci; 

11) w ramach współpracy gminy Siedlce ze Stowarzyszeniem Mgiełka odbywały się zajęcia nauki    
i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat w ramach projektu ,,Jak ryba  
w wodzie V – popularyzacja rekreacji ruchowej poprzez naukę pływania”; 



12) prowadzenie przez pracowników socjalnych monitoringu rodzin znajdujących się  
w sytuacji kryzysowej. 

 
           Przez cały 2019 rok zatrudniony był asystent rodziny, który realizował zadania zgodnie          
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny współpracował            
z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, psychologami, pedagogami, wychowawcami, 
lekarzami, pielęgniarkami, terapeutami uzależnień, pracownikami domów dziecka i ośrodków 
szkolno-wychowawczych, policjantami oraz urzędnikami. Zatrudnienie asystenta wspierane było 
środkami finansowymi pozyskanymi w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej z zakresu wspierania rodziny.  
Asystent rodziny obejmował wsparciem łącznie 15 rodzin u których występowały problemy 
opiekuńczo-wychowawcze. 
 
W ramach pracy z rodzinami, asystent rodziny zajmował się:  

 udzielaniem pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych      
z dziećmi, oraz uczył członków rodziny konstruktywnego i właściwego prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 

 pomaganiem w przygotowaniu pism urzędowych i towarzyszył w złożeniu  
w określonych instytucjach,  

 zwiększaniem motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania 
nauki czy poszukiwania pracy oraz podjęcia terapii uzależnień. 

 podnoszeniem umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz budowaniem autorytetu 
rodziców, 

 podnoszeniem poziomu higieny członków rodziny oraz etykiety wyglądu mieszkania, 

 wzrostem umiejętności gospodarowania budżetem domowym. 

 podejmowaniem działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwem dzieci i rodzin, 

 współpracą z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.  

 prowadzeniem monitoringu w rodzinach, u których zakończył się program asysty. 
 

       Asystent rodziny podczas pracy z rodzinami objętymi wsparciem spotykał się  
       z następującymi problemami: 

a) niskimi umiejętnościami opiekuńczo – wychowawczymi, 
b) brakiem zatrudnienia, 
c) niezaradnością życiową,  
d) konfliktem z prawem, 
e) występowaniem przemocy w rodzinie, 
f) problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, 
g) niepełnosprawnością,  
h) uzależnieniem,  
i) niskim poziomem kompetencji społecznych,  
j) niewłaściwymi relacjami i więziami rodzinnymi, 
 

        W roku sprawozdawczym asystent rodziny i pracownicy socjalni podnosili swoje kwalifikacje  
         uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach: 
 

 Rola asystenta rodziny i jego zadania w świetle nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny     
i systemie pieczy zastępczej 

 Widzę – Rozmawiam – Reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież 



 Asystent rodziny-metodyka, uprawnienia i udokumentowanie pracy z rodziną 
 

Gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowała ze 
środków własnych pobyt trojga dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz czternaściorga 
w rodzinach zastępczych na łączną kwotę 82 487,21 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 
wskazanych w ustawie (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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