Sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
za rok 2021
Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej przygotowano sprawozdanie za 2021 rok z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, które Wójt Gminy do
dnia 31 marca składa Radzie Gminy.
Zarządzeniem nr 0050.0446.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ornontowicach został wyznaczony przez Wójta Gminy
Ornontowice do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Do zadań własnych Gminy w myśl art. 176 wspomnianej wyżej ustawy należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek
wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy
asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin
wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich
miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) (uchylona)
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29
ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania
rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy.
8) (uchylony)
Ponadto zgodnie z art. 177, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych
programów z zakresu wspierania rodziny oraz rządowego programu, o którym mowa
w art. 187a ust. 1 czyli rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi.
W 2021 roku na terenie Gminy Ornontowice realizowane były zadania w ramach
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ornontowice na lata 2021 –
2023 wprowadzonego uchwałą nr XXIV/207/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 16
grudnia

2020 r.

Program skierowany jest do rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Ornontowice, a w szczególności do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin, które są pozbawione władzy
rodzicielskiej lub mają ograniczone prawa rodzicielskie, w których dzieci
umieszczone zostały w pieczy zastępczej, dotkniętych przemocą, problemem
uzależnień, zagrożonych ubóstwem.
ASYSTENT RODZINY
W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej praca z
rodzinami prowadzona jest przez asystenta rodziny. W 2021 roku w Gminie
Ornontowice zatrudniony był jeden asystent rodziny w ramach umowy o pracę w
wymiarze jednego etatu.

Wsparciem asystenta rodziny objęte były 22 rodziny. Liczba dzieci w rodzinach
objętych wsparciem asystenta rodziny w 2021 roku wynosiła 34. Asystent rodziny
zakończył pracę z
7 rodzinami.
Asystent rodziny powinien doskonalić swoje umiejętności niezbędne do pracy z
rodziną.
W 2021 roku asystent rodziny uczestniczył w szkoleniach: „Przemoc wobec dziecka
– skuteczna pomoc i wsparcie”, „Rodzina uwikłana w przemoc – rozpoznawanie,
diagnoza i wsparcie”.
Powyższy Program zakłada, jako cel główny, wspieranie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie
przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

Cele szczegółowe Programu są następujące:
1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny i dziecka poprzez:
− Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych
− Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi
− Kierowanie osób uzależnionych z rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo- wychowawcze na leczenie odwykowe
− Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom z dziećmi
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
−

Udzielanie pomocy w postaci posiłków w ramach Programu „Posiłek w
szkole i w domu na lata 2019-2023”

W ramach powyższego celu osiągnięto następujące wskaźniki realizacji celu:
•

Liczba rodzin z dziećmi objętych pracą socjalną: 63

•

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez pracowników
socjalnych GOPS w Ornontowicach w zakresie wspierania rodziny i dziecka w
rodzinach objętych wparciem asystenta rodziny: 11

•

Liczba prowadzonych Niebieskich Kart w rodzinach z dziećmi: 13

•

Liczba wniosków o wgląd w sytuację rodzin: 5

•

Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora: 6

•

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia finansowego i rzeczowego: 12

•

Liczba rodzin i dzieci objętych pomocą żywnościową z Programu „Posiłek w
szkole i w domu”: liczba rodzin 11, liczba dzieci 16
2. Rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców z terenu
Gminy Ornontowice przeżywających trudności w wypełnianiu swoich
funkcji poprzez:
− Udzielanie wsparcia w postaci asystenta rodziny
− Udzielanie wsparcia rodzinom biologicznym, których dzieci umieszczone
zostały w pieczy zastępczej
− Umożliwianie rodzinom przeżywającym trudności korzystania ze
specjalistycznego poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w
Ornontowicach

W ramach powyższego celu osiągnięto następujące wskaźniki realizacji celu:
•

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: 22

•

Liczba rodzin biologicznych korzystających z proponowanej pomocy: 3

•

Liczba rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi
korzystających ze specjalistycznego poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w
Ornontowicach: 10 rodzin
3. Podejmowanie działań profilaktycznych, celem ograniczania sytuacji
kryzysowych wymagających interwencji instytucjonalnej poprzez:
− Prowadzenie pracy środowiskowej promującej właściwe wzorce rodziny
− Podejmowanie działań twórczych wzmacniających potencjał oraz poczucie
własnej wartości dzieci z rodzin przeżywających trudności

W ramach powyższego celu osiągnięto następujące wskaźniki realizacji celu:
•

Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy ProfilaktycznoWychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach: 15

4. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i
finansowych do prawidłowego funkcjonowania systemu wspierania
rodziny na poziomie gminy poprzez:
− Finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z przepisami.
− Zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
− Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności dostępu do
specjalistycznego poradnictwa (Punkt Konsultacyjny w Ornontowicach).
− Współpraca z instytucjami oraz organizacjami prowadzącymi pracę na
rzecz dzieci oraz rodzin.
W ramach powyższego celu osiągnięto następujące wskaźniki realizacji celu:
• Liczba zatrudnionych asystentów rodziny: 1 asystent rodziny (1 etat)
• Wysokość środków finansowych przeznaczanych na zatrudnienie asystenta
rodziny: 50 972 zł
Gmina Ornontowice otrzymała w 2021 roku środki finansowe z Funduszu Pracy na
dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny
w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” w wysokości 2 000 zł. Kwota
realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej dotycząca zatrudnienia asystenta rodziny wynosiła w 2021 roku 50 972 zł,
z czego 48 972 zł pokryto z budżetu Gminy.
• Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej: 16
• Wysokość środków finansowych przeznaczanych na współfinansowanie pobytu
dzieci w pieczy zastępczej: 149 884,83 zł.
Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dzieci w
pieczy zastępczej. W 2021 roku Gmina Ornontowice przeznaczyła na to zadanie

kwotę 149 884,83 zł. W ramach tej kwoty opłacano pobyt 16 dzieci w pieczy
zastępczej.
Poniżej przedstawiono porównanie kosztów w latach poprzednich:
w 2020 roku wartość zadania wynosiła 136 378,61 zł;
w 2019 roku wartość zadania wynosiła 114 080,53 zł;
w 2018 roku wartość zadania wynosiła 119 996,88 zł;
w 2017 roku wartość zadania wynosiła 70 549,88 zł.
Art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, iż gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po
raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi następujące wydatki:
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
•

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie: 4 posiedzenia zespołu

•

Liczba spotkań dotyczących oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej: 3 spotkania asystenta rodziny dot. okresowej oceny odbyły się w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie (dotyczyły 2 rodzin )
ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA

Zadania z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka realizowała także
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna w Ornontowicach. Świetlica
prowadzi pracę z dziećmi mającą na celu zapobieganie dysfunkcjom w obszarze
społecznym podopiecznych, pobudzanie ich aktywności, wzmacnianie umiejętności i
uzdolnień, kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych.

Potrzeby Gminy Ornontowice wynikające z realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
W zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Gmina Ornontowice zakłada w 2022 roku następujące działania:
a) realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;
b) zatrudnianie asystenta rodziny i zapewnienie możliwości doskonalenia
zawodowego;
c) prowadzenie monitoringu dzieci zagrożonych kryzysem oraz rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z terenu Gminy
Ornontowice;
d) zapewnienie rodzinom borykającym się z trudnościami wsparcia asystenta
rodziny;
e) zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności dostępu do specjalistycznego
poradnictwa;
f) prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej w
Ornontowicach i zapewnienie w niej miejsca dla dzieci;
g) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych;
h) prowadzenie pracy z rodzinami biologicznymi, w których dzieci umieszczone
zostały w pieczy zastępczej, mającej na celu przywrócenie właściwych postaw
i funkcji rodziny;
i) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania
rodziny.
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