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I. PODSTAWA PRAWNA 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Gryfinie  od  stycznia  2012  r.  realizuje  zadania wynikające  z  ustawy                             

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

Zarządzeniem Nr  0050.12.2012  z  dnia  24  stycznia  2012  r. Burmistrz Miasta  i Gminy Gryfino  zlecił 

Dyrektorowi  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie  realizację  zadań  wynikających  z  ustawy                             

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z  art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do dnia 

31 marca każdego  roku wójt  składa  radzie gminy  roczne  sprawozdanie  z  realizacji  zadań  z  zakresu 

wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane   z realizacją zadania. 

 

II.  ZADANIA  GMINY  WYNIKAJĄCE  Z  USTAWY  O  WSPIERANIU  RODZINY  I  SYSTEMIE  PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy 

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 przezywająca 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: 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 pomoc rodziny wspierającej 

ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; 
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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 zadania ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3; 

 7)  prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub  przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo‐wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

Do  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej  –  realizowanych  przez  gminy  należy 

wykonywanie  zadań  wynikających  z  rządowych  programów  z  zakresu  wspierania  rodziny.  Gmina 

realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 

wojewodę. 

 

III. WSPIERANIE RODZINY 

Zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej :      

1.  Rodzinie  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo‐wychowawczych  wójt 

zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

 1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

 2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

 3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo‐wychowawczych rodziny; 

 4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

 5) pomocy w integracji rodziny; 

 6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

 7) dążeniu do reintegracji rodziny. 

 2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

 1) pracy z rodziną; 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

 3.  Wspieranie  rodziny  jest  prowadzone  za  jej  zgodą  i  aktywnym  udziałem,  z  uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 
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W związku z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w strukturze Ośrodka powstał Zespół Pracy Socjalnej realizujący zadania w zakresie pracy socjalnej                                  

i integracji społecznej powołany Zarządzeniem Nr 0003‐5/2012 z dnia 06 kwietnia 2012 r. Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej   w Gryfinie .                                                                                                   

Podstawowym zadaniem Zespołu jest prowadzenie wzmożonych działań mających na celu pomoc 

osobom i rodzinom w zakresie: 

‐  poprawy  funkcjonowania  osób  i  rodzin w  środowisku  społecznym,  rozwijanie  i wzmacnianie  ich 

aktywności oraz samodzielności życiowej, 

‐ przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

‐  wspierania  rodzin  przezywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo‐wychowawczych                             

i zapobiegania zjawiskom konieczności umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, 

‐ świadczenia pracy socjalnej na rzecz tych osób i rodzin, 

‐ wnioskowania o pomoc, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.  

W  roku  2016  r.  pracą  Zespołu  objęte  były  33  rodziny,  w  tym  27  rodzin  korzystało  ze  wsparcia 

asystenta rodziny. 

 

IV. ZADANIA WYKONANE W 2016 r. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymaga opracowania i realizacji 3‐letnich 

gminnych programów wspierania rodziny.                                                                                                                                        

W 2016 r. Ośrodek wykonując zadania realizował „Gminny program wspierania rodziny w gminie 

Gryfino na lata 2014‐2016”, który został zatwierdzony i przyjęty Uchwałą  Nr XL/343/13 Rady 

Miejskiej w Gryfinie dnia 19 grudnia 2013 r.      

Wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo‐wychowawczych, Ośrodek 

Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie  podejmuje  działania,  których  celem  jest  zapewnienie  wsparcia  

i  pomocy    rodzinom.  Działania  te  mają  wzmocnić  rolę  i  funkcję  rodziny  poprzez  rozwijanie 

umiejętności opiekuńczo‐wychowawczych wobec dzieci, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz 

prawidłowy rozwój . Szczególne miejsce zajmuje praca asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego, 

którzy  w swoich działaniach zmierzają do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w rodzinie.      
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Rola asystenta rodziny. 

W ramach działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek 

Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie  zatrudniał  w  2016  r.  3  asystentów  rodziny:    2  asystentów 

zatrudnionych było w  systemie zadaniowego czasu pracy, a 1 asystent w  formie  świadczenia usług  

w  ilości  80  godzin miesięcznie. Wynagrodzenie  asystentów  było  finansowane  z  dotacji w  ramach 

„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” (kwota 35 250 zł ) 

oraz  ze    środków własnych  gminy  (58  755,89  zł  ).   Wydatki  na wynagrodzenie  stanowiły  łącznie 

kwotę 94 005,89 zł.    

Działania  wspierające  rodziny  spowodowały,  że  funkcjonowanie  rodzin  na  wielu  płaszczyznach 

poprawiło się m.in. przywrócono kompetencje rodzicielskie poprzez: udział w szkoleniach korekcyjno‐

edukacyjnych  dla  rodziców,  pracę  z  rodziną  w  formie  terapeutycznej  ,  podjęcie  leczenia 

odwykowego/utrzymanie abstynencji  , poprzez pozytywną zmianę w sferze zawodowej rodziców tj. 

nawiązanie  współpracy    z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  ,  podjęcie/utrzymanie  pracy.  W  sferze 

socjalnej poprzez spłacanie zadłużenia w opłatach za czynsz, złożenie wniosku o mieszkanie socjalne, 

finansowanie dzieci w żłobku/przedszkolu, opłacanie posiłków w szkole, w organizacji czasu wolnego 

poprzez  organizowanie  i  propagowanie  działań  na  rzecz  środowiskowych  form  spędzani  czasu 

wolnego dzieci oraz wyjazdy dzieci na kolonie. 

Działania szczegółowe podjęte w rodzinach 

1. Podjęcie/utrzymanie pracy                                                                     15 osób 

2. Zarejestrowanie w PUP                                                                          2 osoby  

3. Otrzymanie dodatku mieszkaniowego                                               2 osoby 

4. Złożenie wniosku o alimenty                                                                      1 osoba 

5. Złożenie wniosku o mieszkanie socjalne                                                       3 osoby 

6. Otrzymanie mieszkania socjalnego                                                                          2 rodziny 

7. Podjęcie leczenia od alkoholu/utrzymanie abstynencji                         4 osoby 

8. Konsultacje/leczenie psychiatryczne dorosłych                                                          6 osób 

9 .Konsultacje/leczenie psychiatryczne/konsultacje psychologiczne dzieci           13 dzieci 

10.Spłacanie zadłużenia za czynsz/media                                                            8 osób 

11.Remont mieszkania                                                                                          9 osób 

12.Umieszczenie dzieci w żłobku/przedszkolu                                                   4 dzieci 

13.Opłacenie posiłków w żłobku, przedszkolu, szkole                                       36 dzieci 

14.Konsultacje pediatryczne/leczenie                                                                30 dzieci 
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15.Udział w szkoleniach korekcyjno‐edukacyjnych                                                      1 osoba 

16.Działania interwencyjne w rodzinie                                                                      8 rodzin 

17.Pozyskiwanie mebli, sprzętu gospodarstwa domowego                                    5 rodzin 

18.Podjęcie szkolenia zawodowego/stażu                                                          2 osoby 

18.Wynajem/zamiana mieszkania                                                                                  3 rodziny 

Działania  wspierające  cały  czas  były  wspomagane  pomocą  finansową,  która  udzielana  była 

potrzebującym rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz świadczeniami przysługującymi 

na podstawie innych ustaw. 

Zapewnienie rodzinie dostępu do poradnictwa specjalistycznego. 

W roku 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zatrudniał terapeutę rodzinnego, który swoimi 

działaniami wspierał  asystenta  rodziny  oraz  pracownika  socjalnego.  Terapeuta  rodzinny  prowadził 

pracę  z  rodziną w miejscu  zamieszkania. Terapia prowadzona w miejscu  zamieszkania  rodziny  jest 

bardzo ważnym elementem wsparcia, gdyż pozwala  zauważyć wzajemne  relacje między  członkami 

rodziny  i  je zrozumieć.  Łącznie z pomocy  terapeuty  rodzinnego  skorzystały 4  rodziny. Ogólny koszt 

zatrudnienia wyniósł 11 310 zł. Odbyło się 59 spotkań po 90 minut każde spotkanie. Rodziny miały 

również dostęp do bezpłatnych konsultacji udzielanych przez dyżurujących w Ośrodku specjalistów: 

prawnika,  specjalistę  do  spraw  przemocy,  specjalistę  od  narkotyków,  psychologa,  terapeutę 

rodzinnego. 

Propagowanie i organizowanie działań środowiskowych na rzecz dzieci i rodzin. 

W ramach działań środowiskowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfinie,                               

w 2016 r. realizowane były projekty , w których brały udział dzieci oraz rodziny: 

I Projekt 

Od  lipca do  listopada 2016 r. zatrudniony był trener podwórkowy, który prowadził zajęcia z dziećmi                     

z  rodzin,  w  których  występują  trudności  opiekuńczo‐wychowawcze.  Założeniem  programu  było 

przede wszystkim  przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu  dzieci,  propagowanie  idei  spędzania 

czasu wolnego przez dzieci w sposób bezpieczny oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu 

wolnego  .  Program  zawierał  elementy  profilaktyczno‐edukacyjne.  Zajęcia  odbywały  się  w  dwóch 

grupach wiekowych. Łącznie w zajęciach udział wzięło 19 dzieci. 

Koszt zatrudnienia trenera podwórkowego wyniósł 9 363,68 zł.  

Koszt ubezpieczenia dzieci od NNW – 406,00 zł 
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Tematy wybranych spotkań: 

‐ Priorytety – to co dla nas w życiu  jest najważniejsze. Dzieci wymieniały hasła wśród, których były: 

mama,  tata,  rodzina,  dom,  radość, miłość,  śnieg,  wolość, W  oparciu  o  wymienione  hasła  dzieci 

przygotowały  totemy  z  kartonu  na  drewnianych  patykach,  z  którymi  następnie  przemaszerowały 

przez miasto i swoje dzieła przedstawiły na miejskim skwerze. 

‐ Realizacja filmu według scenariusza napisanego przez dzieci. Miejscem do realizacji filmu był teren 

„Pałacyku pod  lwami”. Dzieci dobrały  sobie  kostiumy  i po omówieniu  tematu  filmu przystąpiły do 

realizacji pierwszych scen  i nagrań. Realizacja nagrań była nie tylko zabawą, ale wymagała od dzieci 

koncentracji, dyscypliny i umiejętności pracy w grupie. 

‐    Spotkanie  odbyło  się  na  terenie  „Pałacyku  pod  lwami”  .  Dzieci    opowiadały  o  swoich  pasjach                             

i zainteresowaniach. Obejrzały teren pałacyku, puszczały bańki mydlane, wzięły udział w przeciąganiu 

liny, piły herbatę z samowara. Rozmawiały o przyszłości  i o tym  jak będzie zmieniał się świat. Dzieci 

zaimprowizowały spektakl mówiący o ufoludkach, o pragnieniu spotkania „Obcych”  i o tym czy UFO 

istnieje. 

‐  Wycieczka  do  Centrum  Informacji  Turystycznej.  Zwiedzanie  aktualnej  wystawy  oraz  nabrzeża. 

Wizyta  na  jachcie wycieczkowym.  Spotkanie  z  bosmanem.  Rozmowa  o  zawodach,  jakie wykonują 

dorośli i o pasjach z tym związanych. 

‐ Przygotowywanie spektaklu plenerowego ‐ żywe rzeźby. Dzieci malowały kostiumy farbą akrylową, 

opracowywały role do prezentacji. Spotkanie zawierało elementy zabawy i tańca, ruchu scenicznego 

przy odpowiednio dobranej muzyce. 

‐  Gry  i  zabawy  integracyjne  .Słodki  krąg  ‐  kółko  nazywało  się  słodkim,  ponieważ  dziecko  stojące  

w kręgu po każdej wypowiedzi otrzymywało cukierka.   Wyjście na stadion. Gry  i zabawy sportowe. 

Dzieci rozegrały mecz piłkarski. 

‐  Przygotowanie widowiska  plenerowego  pt  ”Każdy ważny  jest w  rodzinie”. Dzieci  pracowały  nad 

kostiumami i nad programem artystycznymi. Wśród dzieci wytworzyła się współpraca, podczas której 

starsze dzieci pomagały młodszym.   

‐ Wyjazd dzieci do  Janowa k/Barlina w związku z zaproszeniem,  jakie   otrzymały od organizatorów 

odbywającego  się  Kongresu  Kobiet.  Dzieci  zostały  zaproszone  do  przedstawienia  przygotowanych 

przez siebie prezentacji artystycznych – żywe rzeźby.  
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‐  Arteterapeutyczne  zabawy  z  piosenką.  Dzieci  śpiewały  piosenki  wymyślone  przez  nie  same                             

i  improwizowane do  zaproponowanego przez dzieci  rytmu. W piosenkach pojawiło  się wiele  treści 

ważnych dla dzieci, informacji o ich życiu, o problemach i radościach. 

26.11.2016  r.  nastąpiło  uroczyste  zakończenie  projektu,  które    odbyło  się w  Centrum Aktywności 

Lokalnej w Gryfinie. Zaproszonym gościom (rodzice, przyjaciele) dzieci zaprezentowały piosenki, mini 

spektakle oraz film, którego były autorami. Dla dzieci przygotowany był słodki poczęstunek. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy. 
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II Projekt  

Praca  z  rodzinami  pokazała  deficyty  wychowawcze,  zagrożenie  wykluczeniem  społecznym  oraz 

problem  uzależnień  i  wczesną  inicjację  alkoholową  u  dzieci,  dlatego  został  stworzony  projekt 

środowiskowy  Restauracja  „Dziecięcy  smaczek”.  Celem  głównym  niniejszego  projektu 

środowiskowego  było  wyrównanie  deficytów  wychowawczych,  przeciwdziałanie  wykluczeniu 

społecznemu i problemowi uzależnień poprzez realizację celów szczegółowych: 

‐ nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych,  

‐ nabywanie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi, jako jedna                             

z metod zapobiegania powstawania uzależnień i wczesnej inicjacji alkoholowej u dzieci, 

‐  odbudowa  więzi  rodzinnych  w  celu  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu  i  ucieczki                             

w uzależnienia, 
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‐  wypracowanie  pozytywnych  stereotypów  myślowych  u  dzieci  dotyczących  funkcjonowania 

restauracji – profilaktyka od uzależnień, 

‐  nabycie wiedzy  i  umiejętności  przygotowania  zdrowych  posiłków  przy  zachowaniu  odpowiedniej 
higieny, 

‐ poznanie specyfiki zawodu kelnera, kucharza,                    

‐ nabywanie umiejętności współpracy w grupie. 

Grupą docelową było 14 dzieci, w przedziale wiekowym 5‐13 lat pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, 

objętych  intensywną pracą  socjalną,  zamieszkujące w Gryfinie. Projekt  realizowany był w Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gryfinie i trwał od 15.05.2016 r. do 06.07.2016 r.                                        

Realizacja projektu przebiegała pomyślnie, cel główny został osiągnięty. Uczestnicy projektu chętnie 

realizowali zadania, towarzyszyła temu edukacja i zabawa. Praca nad realizacją projektu pozwoliła na 

wypracowanie  pozytywnych  stereotypów  myślowych  u  dzieci  dotyczących  funkcjonowania 

restauracji,  jako miejsca  spotkań  bez  alkoholu,  co  zarazem miało  znaczenie w  kwestii  profilaktyki 

uzależnień. Dzieci nauczyły się przygotowywać zdrowe posiłki, zapoznały się z zasadami zachowania 

przy  stole,  zasadami  higieny  przy  przygotowywaniu  posiłków  i  ich  podawaniu,  współpracowały  

w  grupie.  Projekt  finansowany  był  ze  środków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  w Gryfinie. Koszt projektu wyniósł 492,74 zł. 

 

 



 

12 
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W  2016  r.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie  zorganizował  dziesięciodniową  kolonię  letnią                             

z  programem  profilaktyczno‐edukacyjnym  w  zakresie  profilaktyki  uzależnień  i  przeciwdziałania 

przemocy. Program  zawierał  elementy  socjoterapii  i był  realizowany przez wykwalifikowaną  kadrę 

nauczycielską. W  kolonii brało udział  21 dzieci  z  rodzin dysfunkcyjnych w wieku  8‐15  lat  z  terenu 

Miasta  i  Gminy  Gryfino,  w  tym  również  dzieci  z  rodzin  objętych  pracą  Zespołu  Pracy  Socjalnej.                             

W wyniku  dokonanego  przez Ośrodek  rozpoznania wyłoniono  firmę:  Przedsiębiorstwo Handlowo‐

Usługowe  „ELZAM”  S.C.  w  Legnicy  Organizator  Letniego  Wypoczynku  Dzieci  i  Młodzieży.                             

Koszt kolonii finansowany był ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             

w Gryfinie i wyniósł 13 482 zł. 

W 2016  r. w Centrum Aktywności  Lokalnej w Gryfinie organizowane były  zajęcia dla  różnych grup 

społecznych  , w  tym  również  dla  dzieci. Wśród  dzieci,  które  brały  czynny  udział w  zajęciach  były 

również dzieci z rodzin, objętych pracą Zespołu. 

Działania wspierające na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 

Art.  8  ust.  4  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  zobowiązuje  do  pracy                             

z rodziną w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. 

W  2016  r.  z  3  rodzinami  była prowadzona praca  na  rzecz powrotu dzieci do  rodziny  biologicznej.                             

W 1 przypadku dziecko powróciło do domu rodzinnego. 

Mając na uwadze powyższy przepis pracownicy socjalni przeprowadzali  średnio co pół roku analizę 

sytuacji  rodzin  biologicznych,  z  których  dzieci  przebywają  w  pieczy  zastępczej.                             

W przeprowadzanych analizach brane były pod uwagę warunki mieszkaniowe, sytuacja zawodowa, 

relacje  z dzieckiem umieszczonym w pieczy  zastępczej, powody umieszczenia dziecka poza  rodziną 

biologiczną. Zebrane informacje pozwoliły ocenić , czy rodzice biologiczni chcą podjąć współpracę na 

rzecz  powrotu  dziecka  do  rodziny  biologicznej  oraz  czy  nie występują  przesłanki  uniemożliwiające 

podjęcie takiej współpracy. 

Udział asystentów w szkoleniach. 

Ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  zobowiązuje  asystentów  rodziny  

do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W 2016 r. asystenci rodziny podnosili swoje kompetencje 

poprzez udział w niżej wymienionych szkoleniach: 

1. „Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin‐ wymiar prawny, psychologiczny                             

i metodyczny”  , w m‐cu  czerwcu  , organizatorem było Centrum Profilaktyki  i Reedukacji  ‘ATELIER”                          

w Krakowie. 
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2. „Kryzys w małżeństwie”‐  , w m‐cu marcu, organizatorem był Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.  

3. „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, w m‐cu czerwcu, organizatorem było Centrum Integracji 

Społecznej SOS w Policach. 

Współpraca z instytucjami lokalnymi. 

Asystenci rodzin współpracują z  sądem , kuratorami, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi.  Ponadto  asystenci  rodzin  współpracują  z  Gminnym  Zespołem  Interdyscyplinarym  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie – w 2016 r. uczestniczyli w 13 spotkaniach grupy 

roboczej. Asystenci biorą udział w posiedzeniach, organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w  Gryfinie  dotyczących  oceny  sytuacji  dzieci  przebywających w  pieczy  zastępczej,  a  gdy 

rodzinie biologicznej dziecka nie został przydzielony asystent rodziny Ośrodek przekazuje informacje                             

o aktualnej sytuacji rodziny zgodnie z art. 38a ust. 1 pkt. 8 ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie 

pieczy  zastępczej. W  2016  r.  asystenci  rodziny  uczestniczyli  w  8  spotkaniach.  Na  wniosek  sądu, 

sporządzili 5 opinii o rodzinie i jej członkach.  

Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną. 

Ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  zobowiązuje  asystenta  rodziny  

do monitorowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną. W 2016 r. monitorowane były 2 rodziny                             

z  którymi  asystent  zakończył  współpracę  z  uwagi  na  poprawę  pełnienia  funkcji  opiekuńczo‐

wychowawczej  i  wyeliminowanie  zagrożenia  umieszczenia  dzieci  w  pieczy  zastępczej.                             

Okres monitoringu ustalany był indywidualnie przez dostosowanie do potrzeb i funkcjonowania danej 

rodziny. Stwierdzono,   że  rodziny  utrzymują wypracowany standard funkcjonowania.  

 

V. WSPÓŁFINANSOWANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek realizuje 

zadania  dotyczące współfinansowania  przez  gminę  kosztów  pobytu  dziecka w    pieczy  zastępczej,  

tj;  rodzinie  zastępczej,  rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo‐wychowawczej,  regionalnej 

placówce opiekuńczo‐terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

‐ 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

‐ 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

‐ 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  
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Mimo wszechstronnych działań na  rzecz dziecka  i  rodziny,  jak  również  szeroko prowadzonej pracy 

socjalnej w 2016 r. z terenu miasta i gminy Gryfino w różnych formach pieczy zastępczej przebywało 

łącznie 59 dzieci. Koszt pobytu w pieczy zastępczej wszystkich dzieci wyniósł 230 871,31 zł.                                                 

                     

VI. WYKAZ POTRZEB NA ROK 2017 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA 

RODZINY 

W budżecie na 2017 rok Ośrodek ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań z zakresu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 

‐ wynagrodzenie osobowe dwóch asystentów rodziny                                                                80.470,00 zł 

‐ dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  4.537,00 zł 

‐ prenumerata czasopisma „Teczka dokumentacji pracy z rodziną”                                               800,00 zł 

‐ usługi świadczone przez terapeutę rodzinnego                                                                           18.700,00 zł 

‐ warsztaty wynikające z potrzeby edukowania rodziców pod względem prawidłowego sprawowania 

opieki  nad  dziećmi  i  gospodarowania  posiadanymi  środkami  (wzrost  dochodów  w  związku                             

z pobieraniem 500+)                                                                                                                            5.500,00 zł 

‐ warsztaty  dla dzieci kształtujące rozwój uzdolnień i zainteresowań                                         6.000,00 zł 

‐ licencja na oprogramowanie „Wsparcie rodziny”                                                                             500,00 zł 

‐ ubezpieczenie dzieci od NNW podczas zajęć                                                                                     700,00 zł      

‐ szkolenia dla 2 asystentów                                                                                                                 1000,00 zł 

‐ współfinansowanie pieczy zastępczej                                                                                         317.742,00 zł      
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VII. ZAKOŃCZENIE                                                           

Praca  z  rodzinami  jest  procesem  złożonym  i  długotrwałym.  Efekty  pracy  z  rodzinami  

w  przeważającym  stopniu  zależą  od  aktywności  rodzin,  otwarcia  na  otrzymane  wsparcie,  

chęci  wprowadzenia  w  życiu  swoim    zmian.  Objęcie  rodzin  wsparciem  asystenta  nie  zawsze 

gwarantuje  przywrócenie  rodzinie  zdolności  do  prawidłowego  wypełniania  funkcji  opiekuńczo‐

wychowawczej, dlatego  zdarza  się,  że w przypadku niektórych  rodzin podejmowane były działania 

interwencyjne, których efektem było umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. 

 

Sporządziła: Renata Rosińska 

 

Gryfino, dn. 08.03.2017 r.  


