
 
S P R A W O Z D A N I E  

 
 za rok 2012 

 
z realizacji w Gminie Oświęcim zadań z zakresu  wspierania rodziny 

- zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  o  wspieraniu rodziny  i systemie  
pieczy zastępczej 

 
 

I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy 
 
1) Działania asystenta rodziny 
 
Od 1.04.2012 w celu realizacji ustawowych zadań został zatrudniony asystent rodziny w wymiarze 0,5 
etatu. Na wnioski pracowników socjalnych usługami asystenta rodziny zostało objętych 5 rodzin 
wychowujących dzieci,   w których stwierdzono najpilniejszą potrzebę wparcia w tym zakresie. Kolejno 
ilość środowisk zwiększyła się o 2 środowiska: w maju i sierpniu 2012 roku. 
 

W lipcu 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wziął udział  w konkursie Resortowy program 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, w wyniku którego 

uzyskano środki finansowe w wysokości 11 851, 28 zł na zatrudnienie drugiego asystenta rodziny od 1 

sierpnia 2012 w wymiarze 1 etatu. Początkowo pracował on 8 środowiskach, a wraz  z 

zapotrzebowaniem liczba rodzin została zwiększana, w tym w październiku o 2 rodziny, a w grudniu o 

1 środowisko. 

 

Ogółem, w 2012 roku asystenci pracowali w 18 rodzinach, obejmujących 71 osób w tym 41 dzieci. W 

3 środowiskach współpraca została zakończona z powodu rezygnacji rodzin. Na dzień 31 grudnia 

2012 roku usługami asystenta rodziny było objętych 15 środowisk. 

 
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg sołectw 

 
L.p. Sołectwo Liczba rodzin Liczba dzieci 

 w rodzinach 
1.  Babice 2 1 
2.  Brzezinka 1 1 
3. Broszkowice 1 1 
4. Grojec, Łazy 4 9 
5. Poręba Wielka 4 11 
6. Rajsko 2 5 
7. Stawy Monowskie 1 5 
8. Włosienica 2 5 
9. Zaborze 1 3 
 RAZEM 18 41 
 

 

W ramach wykonywanych obowiązków, asystenci  współpracowali między innymi  z instytucjami 

takimi jak: 

- placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, 

- służba zdrowia, 

- Zespół Kurateli Sądowej, 



- świetlica terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie „Szansa”, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 

- zawodowa rodzina zastępcza w Kętach, 

- Centrum Psychoterapii Sobrietas, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny: 

Lp. Kryterium dyspanseryjne Ilość rodzin, w których występował 
dany problem 

1. bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych 

14 

2. 
 

alkoholizm 11 

3. 
 

ubóstwo 11 

4. 
 

bezrobocie 9 

5. 
 

niepełnosprawność 7 

6. 
 

wielodzietność 7 

7. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

6 

8. 
 

rodzina niepełna 5 

9. 
 

długotrwała choroba 4 

10. 
 

choroba psychiczna 4 

11. 
 

przemoc w rodzinie 3 

  RAZEM   53 
 
 

W ramach podejmowanych działań, asystenci wykonywali  w środowisku zadania:  

-pomoc w sprzątaniu mieszkania,  

-wsparcie w drobnych pracach remontowych (wyjazdy do marketów budowlanych w celu      

  zakupu materiałów do remontu),  

-wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi, pomoc  w trudnościach szkolnych 

-organizacja konferencji rodzinnych,  

-pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie  

 aktualnych ofert pracy),  

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.  

 

Oprócz tego praca asystentów rodziny skupiała się na:  

-łagodzeniu konfliktów wewnątrzrodzinnych,  

-pomocy w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych.   

 

Ponadto podjęta praca miała także na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców 

poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, organizacji czasu wolnego 

dzieciom, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród.   



Dodatkowo asystenci zwracali uwagę na zacieśnianie więzi  rodzinnych poprzez wspólne spędzanie 

czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy   z wykorzystaniem 

artykułów plastycznych, wycieczki rowerowe, spacery).  

 

Należy dodać, że w trakcie pracy z rodziną asystent towarzyszył i pomagał w sytuacjach kryzysowych, 

odpowiadał na bieżące potrzeby rodziny adekwatne do sytuacji. Asystenci rodzin pozostawali także w 

stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym w celu bieżących konsultacji oraz 

wymiany informacji. Powyższe służyło podniesieniu efektywności podejmowanych działań. 

 

Do tutejszego Ośrodka w roku 2012 nie wpłynął wniosek Sądu o objęcie usługami asystenta rodziny.   

W 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do Sądu  3 wnioski o wgląd w sytuację 

rodziny, 1 dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej).    

 
2) Placówki wsparcia dziennego 
 

Dzieci z Gminy Oświęcim  korzystają z placówek wsparcia dziennego na terenie Oświęcimia tj. ze 

świetlic  socjoterapeutycznych prowadzonych przez stowarzyszenie  „Szansa”  w tym: 

- do  filii na osiedlu Zasole ul. Więźniów Oświęcimia 10 uczęszczało 9 dzieci z Gminy  

Oświęcim, 

-do  filii na osiedlu Błonie ul. Bałandy 4d uczęszczało 8 dzieci z Gminy Oświęcim.  

 

Cel główny pobytu dzieci w świetlicy to zapewnienie im opieki, zapobieganie marginalizacji, 

wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wdrażanie dzieci do zachowań 

chroniących przez zagrożeniem uzależnieniami, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych    i 

nabywanie przez uczestników zajęć umiejętności prospołecznych, w tym nieagresywnej komunikacji i 

współpracy.  

 

Powyższe cele były realizowane m.in. poprzez: 

- zajęcia socjoterapeutyczne, 

- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

- zajęcia rekreacyjne, 

- społeczność korekcyjną, 

- terapię indywidualną, 

-współpracę z rodzicami, 

-zajęcia w okresie wakacji i ferii zimowych, 

-udział w imprezach typu: Wielka Parada Smoków w Krakowie, wyjazd do Strefy Kibica, udział  

 w Pikniku Organizacji Pozarządowych.  

 

Wydatki związane z udziałem dzieci z Gminy Oświęcim w zajęciach placówek wsparcia dziennego 

wyniosły w 2012 roku  34 922 zł.  

 

 3) Rodziny wspierające 
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej daje możliwość powołania rodziny wspierającej, która 

miałaby świadczyć pomoc na rzecz rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-



wychowawczych. Rodzina wspierająca wraz z asystentem rodziny pomaga rodzinie przeżywającej 

trudności w  opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego i w kształtowaniu i 

wypełnianiu podstawowych ról społecznych.  

 

W roku 2012 nie uruchomiono  na terenie Gminy Oświęcim  powyższej formy wsparcia ze względu na 

brak zainteresowania potencjalnych realizatorów.   

 

 -4) Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 
 

W ramach realizacji zadań Ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jest 

zobowiązana w przypadku umieszczenia dziecka    w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-

wychowawczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka 

w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej. 

W 2012 roku Gmina nie partycypowała w kosztach utrzymania dziecka  w rodzinie zastępczej lub 

placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

 

W  listopadzie 2012r. 1 dziecko z Gminy Oświęcim zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

Ośrodek współfinansuje pobyt w rodzinie zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego 

w Oświęcimiu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Oświęcimiu.   Koszty 

obciążenia  tytułem zwrotu wydatków  na opiekę   i wychowanie w/w dziecka za rok 2012 tut. Ośrodek 

poniósł w 2013 roku.  

 

 
II. Koszt realizacji Ustawy o zakresie zadań o wspieraniu rodziny 
 

W roku 2012  koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 30.403,45zł,  w tym : 

- środki własne 18 552,17zł 

- środki z dotacji 11 851, 28zł.  

Na  środki własne składają się: 

- wynagrodzenie i pochodne asystentów  – 13 895, 80 zł, w tym: 

         - 0,5 etatu od 1.04.2012r -31.12.2012r.  

         - 1,0 etat od 1.08.2012r.- 31.12.2012r, 

- badania lekarskie – 80,00 zł, 

- ryczałt samochodowy – 2 085, 68 zł, 

- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 875,14 zł 

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego -1615,55 zł, 

 

 

III. Potrzeby wynikające z realizacji zadań gminy określonych   w Ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej  

 

1. Opracowanie 3 - letniego programu wspierania rodziny 

2. Kontynuacja zatrudnienia asystentów rodziny oraz stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji 

asystentów rodziny poprzez szkolenia o tematach: 

               - technika motywowania klientów do podejmowania zmian, 



               - technika metody skoncentrowanej na rozwiązaniach, 

               - metody pracy z osobami chorymi psychicznie.  

 3. Podjęcie działań w celu wsparcia rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi poprzez 

utworzenie rodzin wspierających. 

 

 

 

Sporządziła Ewa Kinalska   

Oświęcim, dnia 19.03.2013r.  

 

 

 

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oświęcimiu  
/-/ Anna Chojnacka  


