SPRAWOZDANIE
za rok 2013
z realizacji w Gminie Krapkowice Programu Wspierania Rodziny
na lata 2013-2015
I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy:
1) Działania asystenta rodziny
Od 08.07.2013r w celu realizacji ustawowych zadań został zatrudniony asystent rodziny
w wymiarze 1 pełnego etatu.
Na wnioski pracowników socjalnych usługami asystenta rodziny zostało objętych 18 rodzin
wychowujących dzieci, w których stwierdzono najpilniejszą potrzebę wsparcia w tym
zakresie.
Ogółem, w 2013 roku asystent pracował w 18 rodzinach, obejmujących 79 osób w tym
50 dzieci.
W 1 środowisku współpraca została zakończona z powodu zaprzestania współpracy przez
rodzinę.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku usługami asystenta rodziny było objętych 17 środowisk.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg miejscowości :
Lp.
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Krapkowice
Kórnica
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Razem
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2
1
1
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2
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3
3
79

W ramach wykonywanych obowiązków, asystent współpracował między innymi z
instytucjami takimi jak:
- placówki oświatowe: szkoły i przedszkola,
- placówki służby zdrowia ( poradnie i gabinety specjalistyczne),
- Zespół Kurateli Sądowej,
- świetlice środowiskowe
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Poradnia Leczenia Uzależnień,
- Policja
- Zespól Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny:
1. bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych,
2. alkoholizm i inne uzależnienia,

3. ubóstwo i bieda,
4. długotrwałe bezrobocie , brak pracy i perspektyw,
5. niepełnosprawność,
6. wielodzietność,
7. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
8. rodzina niepełna,
9. długotrwała, przewlekła choroba,
10. eurosieroctwo,
11. przemoc w rodzinie,
12. zaburzenia zdrowia psychicznego,
13. samotne macierzyństwo,
14. wykluczenie społeczne.
W ramach podejmowanych działań, asystent wykonywał w środowisku następujące zadania:
- pomoc w uzyskaniu dofinansowania do czynszu mieszkaniowego,
- wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalno – bytowych rodzin,
- wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi, pomoc w trudnościach szkolnych,
- pomoc w zdobywaniu potrzebnych sprzętów i mebli oraz odzieży,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie
aktualnych ofert pracy, pisanie listu motywacyjnego, itp),
- pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych, ( pisanie podań, próśb, odwołań, itp. ),
- łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych,
- pomoc w znalezieniu kompromisowych rozwiązań sytuacji problemowych.
- organizowanie pomocy prawnej,
- organizowanie wizyt w specjalistycznych poradniach ( np. stomatologiczna,
ginekologiczna, psychologiczno-pedagogiczna, dermatologiczna, itp. ),
- pomoc w zwalczaniu świerzbu i wszawicy ( przeprowadzanie dezynsekcji )
- motywowanie podopiecznych do podjęcia, uczestnictwa i kontynuowania terapii
odwykowej,
- motywowanie rodziców i dzieci do zmiany postaw życiowych,
- współpraca z opiekunem dzieci w świetlicy środowiskowej,
Ponadto praca asystenta miała także na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych
rodziców poprzez stosowną edukację w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
rodzicielskich, organizowanie czasu wolnego dla dzieci, stawiania wymagań oraz granic
przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród.
Dodatkowo asystent zwracał uwagę na zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne
wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe,
zabawy z wykorzystaniem dostępnych artykułów plastycznych, wycieczki rowerowe,
spacery, wyjścia na basen, itp.) przy wyraźnym ograniczeniu oglądania telewizji.
Należy dodać, że w trakcie pracy z rodziną asystent towarzyszył i pomagał w sytuacjach
kryzysowych, odpowiadał na bieżące potrzeby rodziny adekwatnie do konkretnej sytuacji.
W celu monitorowania na bieżąco postępów w nauce i problemów szkolnych dzieci,
asystent systematycznie współpracował z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami
w poszczególnych szkołach.
Asystent rodziny pozostawał także w stałym kontakcie z prowadzącym daną rodzinę
pracownikiem socjalnym w celu bieżących konsultacji i wymiany spostrzeżeń oraz
potrzebnych informacji .
Powyższe służyło podniesieniu efektywności podejmowanych działań.
W okresie od 08.07.2013r do 31.12.2013r. do tutejszego Ośrodka nie wpłynął żaden
wniosek Sądu o objęcie usługami asystenta rodziny.

2). Placówki wsparcia dziennego
Dzieci z Gminy Krapkowice korzystały w roku 2013 z placówek wsparcia dziennego tj.
ze świetlic środowiskowych, w tym :
- świetlica w Krapkowicach, ul. Moniuszki – 20 dzieci,
- świetlica w Krapkowicach-Otmęcie, ul. Mickiewicza – 100 dzieci,
- świetlica w Ściborowicach , uL. Szkolna - 36 dzieci,
- świetlica w Kórnicy, ul. Szkolna – 15 dzieci.
Celem głównym pobytu dzieci w świetlicach było zapewnienie im opieki, zapobieganie
marginalizacji, wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wdrażanie
dzieci do zachowań chroniących przed zagrożeniem uzależnieniami, a także wyrównywanie
deficytów rozwojowych oraz nabywanie przez uczestników zajęć świetlicowych umiejętności
prospołecznych, w tym nieagresywnej komunikacji i współpracy w grupie.
Wyżej wymienione cele były realizowane m.in. poprzez:
- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
- zajęcia rekreacyjne,
- zajęcia edukacyjne,
- współpracę z rodzicami i opiekunami dziecka,
- zajęcia w okresie wakacji i ferii zimowych,
- udział oraz organizowanie imprez okolicznościowych,
- zabawy odpowiednie do wieku uczestników.
Wydatki związane z udziałem dzieci z Gminy Krapkowice w zajęciach placówek wsparcia
dziennego w 2013 roku wyniosły : 164.328 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 oraz wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
W roku 2013 nie uruchomiono na terenie Gminy Krapkowice powyższej formy wsparcia.
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:
1).10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy
zastępczej,
2).30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej,
3). 50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej
W 2013 roku Gmina Krapkowice partycypowała w kosztach utrzymania 17 dzieci
w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej
kwocie : 54.192,36 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansuje pobyt dzieci w rodzinie zastępczej na
podstawie postanowienia Sądu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.

II. Koszt realizacji Ustawy w zakresie zadań o wspieraniu rodziny
W roku 2013 koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 22.940 zł w tym :
- środki własne 22.940 zł
- środki z dotacji 0,00 zł
III. Potrzeby wynikające z realizacji zadań gminy określonych w Ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny oraz stworzenie możliwości podnoszenia
kwalifikacji asystenta rodziny poprzez szkolenia o tematach:
- techniki motywowania klientów do podejmowania zmian,
- techniki pracy z rodziną skoncentrowane na rozwiązaniach,
- metody pracy z osobami chorymi psychicznie,
- umocowanie prawne asystentury,
- formy wsparcia realizowane przez asystenta rodziny
2. Podjęcie działań w celu wsparcia rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi
poprzez utworzenie rodzin wspierających.
3. Wypracowanie wspólnych procedur w sytuacjach zagrożenia dzieci w rodzinie
razem z pracownikami socjalnymi, Zespołem Interdyscyplinarnym, pracownikami Policji,
PCPR i innymi.
Sporządziła: Teresa Banachowska

