
 

 

 

 

DA. 0321-10/14 

 

SPRAWOZDANIE   

 

Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2013 rok                                         

zgodnie z  art.179 USTAWY    z dnia    9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU RODZINY                      

I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ  

 

 

I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy 

 

1) Działania asystenta rodziny 

  

W roku 2013r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zatrudnionych 

było 2 asystentów   rodziny   w łącznym wymiarze czasu pracy 1,5 etatu.   

W 2013 roku asystenci pracowali w 27 rodzinach, obejmujących   100 osób,  w tym 57 

dzieci.  Na dzień 31 grudnia 2013 roku usługami asystenta rodziny było objętych 15 

środowisk. 

 

Tabela 1.Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg sołectw w 2013 

 

L.p. Sołectwo Liczba rodzin Liczba dzieci         

w rodzinach 

1.  Babice 2 1 

2.  Brzezinka 5 9 

3. Broszkowice 1 1 

4. Grojec, Łazy 5 8 

5. Harmęże 1 2 

6. Poręba Wielka 5 15 

7. Rajsko 3 7 

8. Stawy Monowskie 1 5 

9. Włosienica 2 5 

10. Zaborze 2 4 

                                                   RAZEM 27 57 

 

 

 

 



W ramach wykonywanych obowiązków, asystenci  współpracowali między innymi             

z instytucjami takimi jak: 

- placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 

- służba zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego w Oświęcimiu, Oddział 

Psychiatryczny w Powiatowym Szpitalu w Oświęcimiu, Wiejski Ośrodek Zdrowia          

w Grojcu, Środowiskowy Zespół Wyjazdowy Psychiatryczny), 

- Zespół Kurateli Sądowej, 

- świetlica terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie „Szansa”, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, 

- Centrum Psychoterapii „Sobrietas”, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu, 

- Klub Integracji Społecznej, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Tabela 2. Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny: 

 

Lp. Kryterium dyspanseryjne Ilość rodzin, w których występował 

dany problem 

1. bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych 

27 

2. 

 

bezrobocie 11 

3. 

 

alkoholizm 10 

4. 

 

                         wielodzietność 9 

5. 

 

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

6 

6. 

 

rodzina niepełna 6 

7. niepełnosprawność 5 

 

8. 

 

ubóstwo 4 

9. 

 

choroba psychiczna 4 

10. 

 

przemoc 4 

11. 

 

długotrwała choroba 3 



 

W ramach współpracy z rodziną, asystenci podejmowali  działania:  

1) pomoc w sprzątaniu mieszkania i systematycznym utrzymywaniu porządku, 

2 )wsparcie w drobnych pracach remontowych, 

3) trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i higienę, 

4) monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą poprzez stały kontakt    

z wychowawcami, wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi oraz pomoc                        

w trudnościach szkolnych, 

5) organizacja konferencji rodzinnych,  

6) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie 

aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów z pracodawcami),  

7) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in.  wsparcie w pisaniu pozwu o ustanowienie 

alimentów, wniosku o  rozwód, podwyższenie alimentów, czy prawne uregulowanie 

kontaktów z dziećmi), 

8) łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych,  

9) udzielanie wsparcia emocjonalnego  klientom w trudnych sytuacjach życiowych, 

10)  pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych, 

11) kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne 

możliwości  i poczucia sprawstwa, 

12)  pomoc w poszukiwaniu mieszkania, 

13) wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie 

prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu 

odpowiedniego systemu kar i nagród, 

14) zacieśnianie więzi  rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie 

zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem artykułów plastycznych), 

15) trening komunikacji interpersonalnej, 

16) trening budżetowy, 

17) poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym, 

18) wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie, 

19) pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia, 

20) mobilizowanie do utrzymywania abstynencji, 

21) motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się do zaleceń 

lekarzy, pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym), 

22) odpowiadanie na bieżące problemy rodziny, 

23) pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym           

w celu bieżących konsultacji, wymiany informacji oraz planowania dalszej współpracy. 



W roku 2013 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  nie wpłynął wniosek Sądu         

o objęcie usługami asystenta rodziny.  

W roku 2013  koszty realizacji zadania wyniosły łącznie   58.881,55   zł,  i objęły: 

- środki własne   26.477,05   zł 

- środki z dotacji  z budżetu państwa  32.404,50   zł.  

 

 2) Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych 

 W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt  jednego 

dziecka  w rodzinie zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego                         

w Oświęcimiu oraz decyzji wydanej w dniu 31.01.2013r. przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie Oświęcimiu.  Koszty obciążenia  tytułem zwrotu wydatków  na opiekę i wychowanie 

w/w dziecka wyniosły za okres od  01.01.2013r.- 31.12.2013r. wyniosły 746,62 zł.  

 

3) Rodziny wspierające 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej daje możliwość powołania rodziny 

wspierającej, która miałaby świadczyć pomoc na rzecz rodziny dysfunkcyjnej. W roku 2013 

do chwili obecnej nie uruchomiono   na terenie Gminy Oświęcim  powyższej formy wsparcia. 

 

4)  Uchwalenie Gminnego programu wspierania Rodziny 

 

 W dniu 24.04.2013r. Rada Gminy Oświęcim uchwałą nr XXXIX/296/13 uchwaliła          

„ Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015”.  Odbiorcami 

w/w programu są rodziny dysfunkcyjne i rodziny niewydolne wychowawczo, a działania 

profilaktyczne są skierowane do całej społeczności Gminy Oświęcim. Koordynatorem 

programu jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

W roku 2013 wsparciem w ramach programu objęto 27 rodzin, w tym 57 dzieci w rodzinach.  

 

 5)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: 

- filia na osiedlu Zasole ul. Więźniów Oświęcimia 10, do której  uczęszczało  12 dzieci, 

- filia na osiedlu Błonie ul. Bałandy 4d, do której uczęszczało 10 dzieci.  



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, jak również pomoc w trudnościach 

szkolnych. 

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,  udział w Pikniku 

Organizacji Pozarządowych.  

Wydatki związane z pobytem w 2013r. wyniosły   34 806,40 zł.  

 

 II. Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu 

wspierania rodziny 

 

W celu wzmocnienia  rodzin w pełnieniu ról rodzicielskich i społecznych 

wskazana jest realizacja działań: 

-1)warsztaty wychowawcze lub szkoła dla rodziców dla  rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny dla około 15-20 osób, 

2) poradnictwo dla rodzin osób chorych psychicznie, 

3) warsztaty kształtujące umiejętności mediatora, 

4) uruchomienie, w uzasadnionych przypadkach, funkcji rodzin wspierających. 

5)integracja społeczna rodzin objętych usługa asystenta ( impreza integracyjna itp.) 

 

 

Oświęcim, dnia 19 marca 2013r.                                          Małgorzata Grzywa 

Sporządziła Anna Chojnacka      Wójt Gminy Oświęcim 

 

  


