UCHWAŁA

:XXVII/213/2017

RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
rodziny za 2016 r.

zadań

z zakresu wspierania

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 6a , art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gmitmym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), oraz at1. 179 ust. l ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.
575 , poz. 1583, poz. 1860) , Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

§l.
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. oraz
potrzeby związane z realizacją zadań, stanowiące załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie

uchwały

powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 3.
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.

Załącznik

Nr l do

uchwały

XXVII l 213 l 2017

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 30 marca 2017

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny
za rok 2016
na terenie
Gminy i Miasta Drzewica

Drzewica 2017

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane

są

w oparciu o

ustawę

z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 332
z późn. zmianami).
Obowiązek

przedstawienia radzie gminy sprawozdania z realizacji

zadań

z zakresu

wspierania rodziny oraz określenie potrzeb związanych z realizacją zadań wynika z art. 179 w/w
ustawy.
Uchwałą

Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy i Miasta Drzewica z dnia 28 sierpnia 2013
Ośrodek

roku wyznaczono Miejsko-Gminny
właściwy

Pornocy

Społecznej

w Drzewicy jako podmiot

dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej

dotyczącego

rodzin, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
świetle

W
w

wypełnianiu

ustawy

organach administracji
jednostki
w

samorządu

szczególności

we

wsp1erama

opiekuńczo-wychowawczych

funkcji

w zakresie ustalonym

obowiązek

ustawą,

trudności

oraz organizacji pieczy

zastępczej

samorządu

(art. 3 ust l) ww. ustawy.

terytorialnego
współpracy

pomocniczymi, policją, instytucjami

ze

oraz

organy

środowiskiem

oświatowymi,

i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami

młodzieży
-szkoły,

-

i rodzin.

Wśród

Pornocy

Obowiązek,

lokalnym,

o którym mowa

rządowej

sądami

realizują

i ich organami

podmiotami leczniczymi, a także kościołem

społecznymi.

działających

na rzecz wspierania

nich należy wymienić:

przedszkola, Poradnię Psychologiczno-

Ośrodek

terytorialnego oraz na

administracji

Na terenie Gminy Drzewica istnieje szereg instytucji
dzieci,

zastępczej.

przeżywającej

rodziny

spoczywa na jednostkach

rządowej

wspierania

Pedagogiczną

Społecznej

- Komisariat Policji
- Regionalne Centrum Kultury, kluby sportowe
- placówki

służby

zdrowia

-świetlice

- organizacje pozarządowe statutowo
Do

zdań własnych

gminy w

myśl

zajmujące się pomocą

dziecku i rodzinie.

art. 176 wspomnianej na wstępie ustawy należy:

l) 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) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w mi. 29 ust. 2,
ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej , rodzinnym domu dziecka,
placówce

opiekut1czo

- wychowawczej , regionalnej

terapeutycznej lub interwencyjnym

ośrodku

placówce

opiekuńczo

-

preadopcyjnym;

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowm1iem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności

Miejsko - Gminny
rodzinom

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

Ośrodek

Pornocy

przeżywającym trudności

w

Społecznej

wypełnianiu

w Drzewicy w roku 2016

funkcji

opiekuńczo

zap ewnił

- wychowawczej

wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny zatrudniony był na pełny etat w okresie
od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. w ramach "Resmiowego Programu wspierania rozwoju
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" .
Wsparciem

objętych zostało

15 rodzin, w których wychowuje

Celem pracy asystenta jest
stabilności życiowej,

która

umożliwi

osiągnięcie

przez

38 dzieci.

podstawowego poz1omu

jej wychowywanie dzieci. Jego

niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz
zażegnania

rodzinę

się

głównym

zadaniem jest

podjęcie działań zmierzających

do

kryzysu w rodzinie. Elastyczny i zadaniowy czas pracy asystenta rodziny służyć ma

realnym potrzebom i rytmowi

życia

rodziny. Rola asystenta rodzinnego polega na aktywnym

wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, w której
samodzielnie przez

tę rodzinę.

mają

miejsce problemy trudne do pokonania

Asystent rodziny w swojej pracy korzysta z pomocy osób

reprezentujących
(szkoła, sąd,

instytucje i

policja,

Rodziny

służba

służby

przyjeżdża

przeżywające trudności mają również zapewnioną

w

Ośrodku

skorzystało

pomoc

terapeutyczną

z pomocy doradcy rodzinnego,
Natomiast

większość

korzysta z pomocy specjalistów i terapeutów, którzy

przyjmują

z PCPR w Opocznie i jest u nas l raz w

mieszkańców

naszych

problemu danej rodziny

zdrowia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, itp.)

i dostęp do specjalistycznego poradnictwa. 17 osób
który

rozwiązaniem

zainteresowane

miesiącu.

Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Opocznie. Z tej pomocy

skorzystało

28 osób.

Wydatki w roku 2016

Na

realizację zadań

z zakresu wsp1erama rodziny gmma Drzewica w 2016 roku

wydatkowała ogółem środki

finansowe w kwocie 57.482,13

•

koszty wynagrodzenia asystenta rodziny 22.454,69

•

szkolenia asystenta 600,00

•

pokryto

częściowe

koszty te

wyniosły

Główne

zł

w tym:

zł

zł

koszty

34.427,44

pobytu

11

dzieci

w

rodzinach

zastępczych,

zł.

przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to:

- bezradność w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i niezaradność

życiowa,

- alkoholizm rodziców (lub jednego z nich),
-przemoc fizyczna i psychiczna względem

członków

rodziny,

-choroby.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie

zastępczej

lub w placówce

opiekuńczo

wychowawczej, gmina właściwa z e względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi koszty
w

wysokości:

•

l 0% 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
Głównym

zastępczej.

celem Programu wspierania rodziny była pomoc dla rodzin zamieszkujących na

terenie Gminy Drzewica w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci
w

środowisku

rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w

wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-

wychowawczych. Cel ten

został

wsparcie materialne ubogich rodzin z

dziećmi zagrożonych bezradnością,

prawidłowym

zrealizowany poprzez
poprzez

działania

profilaktyczne i edukacyjne na rzecz rodziny, a przede wszystkim poprzez wspieranie rodzin
dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo w
przez

pracę

asystenta rodziny, który

rozwiązywaniu

ich problemów

swoją pomocą obejmował

życiowych

w 2016 roku 15 rodzin

dysfunkcyjnych.
Głównym
Ośrodek

realizatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest Miejsko- Gminny

Pomocy

Społecznej

w Drzewicy.

Natomiast program realizowany
w Opocznie,

Zespołem

był

współpracy

z

Policją,

Sądem

Rejonowym

Interdyscyplinarnym w Drzewicy, Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie w Opocznie, Placówkami
Problemów Alkoholowych,

Realizacja

przy

Oświatowymi,

Gminną

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

zadań wynikających

z Programu

pozwoliła

Komisją

Rozwiązywania

i Kuratorami

Sądowymi.

na:

•

wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach mających problemy wychowawcze

•

współpracę

•

poprawę

z podmiotami pomocy społecznej

funkcjonowania rodzin z problemami

Potrzeby związane z

realizacją zadań

opiekuńczo-wychowawczymi.

wspierania rodziny

Niezbędne potrzeby związane z realizacją zadań wspierania rodziny na rok 2017, to przede

wszystkim:
• zatrudnienie asystenta rodziny którego zadaniem będzie wzmocnienie rodziny
dysfunkcyjnej poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną, aby
utrzymać

dzieci w ich naturalnym środowisku

•

zapewnienie

•

zapewnienie

w pieczy
•

finansowych na szkolenie dla asystenta

środków

finansowych na

częściowe

współpraca pomiędzy

instytucjami i podmiotami

(szkoły,

Ośrodek

przedszkola,

Pornocy

pozarządowe

•

pokrycie kosztów pobytu dzieci

zastępczej

dalsza

i rodziny

środków

utworzenie

świetlicy

socjoterapeutycznej .

działającymi

Społecznej , Sąd,

na rzecz dziecka

Policja, organizacje

