UCHWAŁA NR XVII/145/16
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 30 marca 2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890) oraz art.179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, poz. 1045, poz. 1199 i poz. 1830) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/145/16
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej za rok 2015

Sędziejowice, marzec 2016
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I.

Określenie zadań własnych gminy

Obowiązek
wspierania
rodziny
przeżywającej
trudności
w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym przez ustawę
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz.332
ze zm.) spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego.
Art. 176 powołanej ustawy określa zadania własne gminy dotyczące działań związanych z organizacją
pieczy zastępczej na terenie gminy i tak do zadań należy:
a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
b) tworzenie systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,
c) finansowanie kosztów szkoleń, podnoszenia kwalifikacji, innych kosztów asystenta rodziny
i rodzin wspierających,
d) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej
placówce,
e) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny,
f) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej.
II. Gminny Program Wspierania Rodziny
Program Wspierania Rodziny w Gminie Sędziejowice na lata 2013 – 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą
Rady Gminy Sędziejowice Nr XXIII/201/13 i trwał do 31 grudnia 2015 roku. Celem programu było wzmocnienie
roli rodziny poprzez wspieranie instytucjonalne i integrację społeczno-zawodową. Miał na celu pomoc osobom
i rodzinom z grup szczególnego ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest to możliwe jak również podjęcie
osłonowych działań zapobiegających izolacji i marginalizacji tam gdzie to konieczne, a także działań
prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz wspierania rodziny po to, aby poszczególni członkowie rodziny dążyli do
samorealizacji, zaradności, samodzielności i odpowiedzialności.
W roku 2015 realizowano w programie:
1) Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny - obejmujące wspieranie rodzin o niskim statusie materialnym, z niepełnosprawnością i problemami długotrwałego bezrobocia.
Realizatorem tego zadania był przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.
Z udzielonej pomocy w 2015 r. skorzystało 174 rodzin. W rodzinach tych były 424 osoby, co stanowi 6 % ogółu
mieszkańców gminy ( na 31.12.2015 r. - 6 390 ).
Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielono pomocy w formie:
- zasiłki stałe - 31 osób,
- zasiłki celowe - 106 rodzin,
- zasiłki okresowe - 58 osób,
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – przyznano 159 dzieciom
(realizowane przez Urząd Gminy),
- pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na żywność realizowana w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 254 osoby, w tym 103 dzieci w wieku szkolnym
korzystające z posiłków.
2) W stosunku do osób bezrobotnych podejmowano działania zmierzające do ich aktywizacji zawodowej poprzez
udział w pracach społecznie użytecznych - 10 osób.
3) Osoby niepełnosprawne, w celu umożliwienia im jak najdłuższego pobytu w środowisku lokalnym, obejmowane
były pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Tą formą pomocy objęto 36 osób z terenu naszej gminy.
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4) W kilku przypadkach, gdzie zachodziła konieczność zapewnienia opieki 24-godzinnej osoby chore były kierowane do zakładów opiekuńczo-leczniczych lub Domów Pomocy Społecznej.
III. Wzmocnienie funkcji i roli rodziny poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach działa punkt konsultacyjny realizując wsparcie
psychologiczne i rodzinne:
1) konsultacje z psychologiem były prowadzone 2 razy w miesiącu:
- w pierwszą środę miesiąca dla uczniów szkół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach,
Zespołu Szkół w Marzeninie oraz w Ośrodku Pomocy dla rodzin - ze wsparcia skorzystały 43 rodziny,
- w trzecią środę miesiąca w punkcie konsultacyjnym dla rodzin przy tut .GOPS;
2) terapeuta ds. uzależnień 4 razy w miesiącu 1 i 3 środa miesiąca w godzinach popołudniowych, w 2 i 4
wtorek miesiąca od godz.8 – 11, ze wsparcia skorzystało - 31 osób,
3) współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego w Łasku, Wydział Rodzinny i Nieletnich;
4) systematyczne monitorowano zagrożone rodziny;
5) GOPS współpracował również z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice zajmując
się dystrybucją artykułów spożywczych z Banku Żywności, z tej formy pomocy skorzystało 410 osób,
6) współpraca ze Związkiem Młodych Rolników w Warszawie, dzięki dofinansowaniu przez KRUS
wypoczynku zimowego i letniego dzieci rolników, z tej formy wsparcia skorzystało 26 dzieci,
7) od 2014 roku realizowano Kartę Dużej Rodziny, z tej formy pomocy do 31 grudnia 2015 roku skorzystały
42 rodziny. Nadal przyjmowane są wnioski.
IV. Asystent rodziny
Od stycznia 2015 roku został zatrudniony asystent rodziny zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.). Część
wydatków związanych z zatrudnieniem była realizowana w ramach „Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.
Asystent rodziny w 2015 roku pracował z 12 rodzinami. Łączna liczba dzieci w rodzinach w 25.
Dominującym problemem występującym we wszystkich rodzinach była niewydolność opiekuńczowychowawcza, której towarzyszyły również inne problemy mające wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie rodziny, w tym: bezrobocie, nadużywanie alkoholu, konflikty w rodzinie, niezaradność
życiowa.
Praca z rodzinami prowadzona była w miejscu ich zamieszkania. W okresie 12 miesięcy asystent
złożył 680 wizyt w środowiskach objętych asystenturą.
Działania w trakcie pracy z rodziną:
- udzielanie pomocy rodzinom w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej (udzielanie informacji
dotyczących prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, doradztwo w zakresie racjonalnego
gospodarowania budżetem domowym),
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, w tym:
motywowanie do większego zaangażowania w opiekę i wychowanie dzieci, wspólnego spędzania czasu,
organizacji czasu wolnego, nawiązywanie współpracy ze szkołą,
- nauka prawidłowego sprawowania opieki nad dziećmi, zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb,
- motywowanie rodzin do poszukiwania oraz utrzymywania pracy zarobkowej,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie współpracy z pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, kuratorem,
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- udzielanie wszelkiej pomocy informacyjnej – pomoc w sporządzaniu i wypełnianiu wniosków i pism
urzędowych.
V. Finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub innej placówce
Z informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku dotyczącej dzieci przebywających na
terenie Gminy Sędziejowice umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczowychowawczych wynika, że w 2015 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było 15 dzieci, w tym:
1) w rodzinnej pieczy zastępczej przebywających na terenie gminy Sędziejowice 11 dzieci, w tym 6 dzieci
z terenu innych gmin. Koszty pobytu ponoszone przez gminę Sędziejowice tylko za jedno dziecko;
2) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 4 dzieci, w tym za 2 dzieci gmina
Sędziejowice ponosiła koszty.
W rodzinnej pieczy zastępczej z terenu gminy Sędziejowice, a przebywających poza terenem gminy jest 4 dzieci.
Wysokość wydatków poniesiona przez gminę w 2015 roku to kwota 57 234 zł.
Zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka
lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka, ponosi odpłatność
za jego pobyt w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 30%,
w trzecim i następnych 50%.
Pozostałe zadania w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych, monitorowania sytuacji rodzin przeżywających
różnego rodzaju problemy, są realizowane przez pracowników socjalnych, w ramach obowiązków służbowych.

VI. Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny
w roku 2015
1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny – możliwość otrzymania dotacji celowej z budżetu
państwa.
2. Ulepszenie wypracowanych już standardów pracy asystenta rodziny.
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną poprzez udział w szkoleniach
i innych formach kształcenia.
4. Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
5. Rozwój poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz utworzenie grupy wsparcia dla rodzin.
W celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie osób i jednostek
organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca
zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.
Sędziejowice, 9. 03. 2016 r.
sporządziła:
Aleksandra Andrysiak
Kierownik GOPS
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