
GOPS. 0422.12.2020

 Sprawozdanie 

 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

 i systemu pieczy zastępczej za rok 2019

Gmina Przerośl

Sporządził : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Rafał Lejmel

Przerośl 2020



SPIS TREŚCI

Lp Str.

I Określenie zadań własnych gminy 2

II Gminny Program Wspierania Rodziny 2

III Wzmocnienie funkcji i roli rodziny poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych

oraz wzmocnienie potencjału reintegracji społecznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl

4

IV Asystent Rodziny 5

V Finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub innej placówce 5

VI  W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ 6

VII Działania samorządu Gminy Przerośl w zakresie wspierania rodziny 6

VIII Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny w roku 2020 7

1



 Niniejsze  sprawozdanie  zostało  sporządzone  na  podstawie  art.179  ust.1  ustawy  z  dnia

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r.,

poz.  998  z  późn.  zm.),  który  zobowiązuje  Wójta   do  złożenia  Radzie  Gminy  rocznego

sprawozdania z realizacji zadań do dnia 31 marca każdego roku.

       I. Określenie zadań własnych gminy

Katalog zadań zawarty w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala

na  stworzenie  w  gminie  spójnego  systemu  pomocy  dziecku  i  rodzinie.  Do  zadań  gminy

zgodnie z ustawą należy:

     1/ opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

     2/  tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego

          oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo

           -wychowawczych poprzez:

        - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny

           oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

        - organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

        -  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla

            dzieci;

     3/ współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

     4/ prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub

         przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

         zamieszkałego na terenie gminy;

     5/ sporządzanie sprawozdań z zakresu wspierania rodziny;

     6/ realizacja zadań wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny.

II. Gminny Program Wspierania Rodziny

 Program, którego dotyczy sprawozdanie, na terenie Gminy przyjęto do realizacji  uchwałą

Nr XXVII Rady Gminy Przerośl z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia  Programu

Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018 – 2020. 

Celem programu jest:

- wzmocnienie roli rodziny poprzez wspieranie instytucjonalne i integrację społeczną. Ma na

celu pomoc osobom i rodzinom z grup szczególnego ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest

to  możliwe  jak  również  podjęcie  osłonowych  działań  zapobiegających  izolacji

2



marginelizacji  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;

-  przeciwdziałanie marginalizacji   i degradacji społecznej rodziny  - obejmujące wspieranie

rodzin o niskim statusie  materialnym,  z  niepełnosprawnością  i  problemami długotrwałego

bezrobocia.

Postawione  cele,  głównie  realizowano  przez   Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Przerośli.

 Z udzielonej  pomocy w 2019  r. skorzystało 109 rodzin. W rodzinach tych było 321

osób, co stanowi  11 % ogółu mieszkańców gminy ( na 31.12.2019 r. - liczba mieszkańców

2 980  ).

Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielono pomocy  w formie:

 zasiłki stałe    -  15  osób,

 zasiłki celowe   -  6 rodzin,

 specjalne celowe – 11 rodzin

 zasiłki okresowe   - 23 rodziny,

 pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – 

przyznano 113 uczniom

 pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na żywność  realizowana            

w ramach programu „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”  - 73 osoby,         

w tym  64 dzieci w wieku szkolnym korzystające z posiłków,

Osoby  niepełnosprawne,  w  celu  umożliwienia  im  jak  najdłuższego  pobytu

w  środowisku  lokalnym,  obejmowane  były  pomocą  w  formie  specjalistycznych  usług

opiekuńczych-  tą formą pomocy objęto 9 osób z terenu naszej gminy ( specjalistyczne usługi

opiekuńcze  dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi).  Usługi  opiekuńcze  w z  wyłączeniem

specjalistycznych  usług  opiekuńczych  świadczone  były  u  10  osób.  Łącznie  z  usług

opiekuńczych skorzystało 19 osób w roku 2019.

Osoby wymagające całodobowej opieki  kierowano do zakładów opiekuńczo-leczniczych lub

Domów  Pomocy  Społecznej.  W roku   2019  w Domach  Pomocy  Społecznej  przebywało

8 osób.

3



III. Wzmocnienie funkcji i roli rodziny poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych oraz wzmocnienie  potencjału reintegracji społecznej dzieci         

i młodzieży z terenu Gminy Przerośl

Przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  działa  punkt  konsultacyjny

realizując  wsparcie terapeutyczne i rodzinne:

1) z konsultacji mediacyjnych/pedagogicznych skorzystało – 11 osób

brak  wiary  w  siebie  i  niskie  poczucie

własnej wartości

stany depresji, lękowe

problem z uzależnieniami

kłopoty w związku, zdrady i rozwód

problemy w relacjach z dziećmi, rodziną

kłopoty w pracy lub utrata pracy

trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby

2) z konsultacji terapeutycznych skorzystało -  6 osób 

Liczba

osób 

ROK

2017

Liczba

osób 

ROK

2018

Liczba

osób 

ROK

2019

Liczba

porad

ROK 2017

Liczba

porad

ROK 2018

Liczba

porad ROK

2019

Osobom z 

problemem 

alkoholowym

4 2 6 11 8 13

Dorosłym 

członkom 

rodziny 

5 3 2 14 7 4
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osoby z 

problemem 

alkoholowym

( w tym 

współuzależn

ionym  i 

DDA)
Ofiarom 

przemocy w 

rodzinie

1 4 2 2 11 4

sprawcom 

przemocy w 

rodzinie

1 2 4 1 6 9

IV.  Asystent rodziny

lp. Okres
zatrudnienia

asystenta

Liczba rodzin
objęta opieką

asystenta rodziny

Liczba dzieci
w tych

rodzinach

Finansowani
e

zatrudnienia
asystenta

 Wykorzystanie

1 
asystent 
rodziny 

 od marca do 
grudnia 2019
roku

4 12 Środki 
Ośrodka
dotacja 
przyznana      
w ramach 
programu pt. 
Asystent 
rodziny i 
koordynator 
pieczy 
zastępczej na 
rok 2019

6 182,64 zł

V. Finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub innej placówce

Zgodnie  z  art.  191  ust.8  i  9  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny

i  systemie  pieczy  zastępczej  (t.j.  Dz.U.  z  2018 r.,   poz.  998 z  późn.  zm.), w przypadku

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,  w rodzinnym domu dziecka  lub w placówce

opiekuńczo-wychowawczej,  gmina  właściwa  ze  względu  zamieszkania  dziecka,  ponosi
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odpłatność za jego pobyt w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,

w drugim roku pobytu 30%, w trzecim  i następnych 50%.

 W pieczy zastępczej umieszczonych było:

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

6 dzieci 9 dzieci 7 dzieci

Wysokość wydatków poniesiona przez gminę:

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

22 557,42 zł 32 084,86 zł 26 545,27 zł

VI. „ W TROSCE O BEZPIECZNĄ  I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ”

GMINA  PRZEROŚL  wspólnie  z  trzema  innymi  Gminami  Powiatu  Suwalskiego

otrzymała wyróżnienie  w konkursie skierowanym do gmin i szkół Powiatu Suwalskiego

inspirującym  działania  na  rzecz  rodzin  w  Powiecie  Suwalskim  pt.: „W  TROSCE

O  BEZPIECZNĄ  I  SZCZĘŚLIWĄ  RODZINĘ” organizowanym  przez  Powiatowe

Centrum Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach    w ramach  projektu  “W trosce   o  bezpieczną

i szczęśliwą rodzinę”. 

VII. DZIAŁANIA SAMORZĄDU GMINY PRZEROŚL W ZAKRESIE WSPIERANIA

RODZINY

lp. Nazwa działania realizator Daty realizacji Ilość osób
objętych

działaniami

1. Gminny Program 
Wspierania Rodziny 
DZIEŃ STRAŻAKA

Samorząd Gminy 
Przerośl

25.05.2019 Działania 
skierowane do 
całej społeczności 
mieszkańców 
Gminy Przerośl

2. Program Edukacji 
Publicznej pt. W rodzinie 

Samorząd Gminy 11.08.2019 Działania 
skierowane do 
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siła – aktywnie, wolni od 
nałogów spędzamy czas

Przerośl całej społeczności 
mieszkańców 
Gminy Przerośl

3. Program Edukacji 
Publicznej pt. W rodzinie 
siła – aktywnie, wolni od 
nałogów spędzamy czas – 
kontynuacja programu 
profilaktyki publicznej

Samorząd Gminy 
Przerośl

08.09.2019 Działania 
skierowane do 
całej społeczności 
mieszkańców 
Gminy Przerośl

4. Akcja profilaktyczna „ W
rodzinie siła – aktywnie, 
wolni od nałogów 
spędzamy czas – 
organizacja Mikołajek w 
szkołach

Samorząd Gminy 
Przerośl

04.12.2019 210 uczniów szkół
podstawowych      
w Przerośli            
i Pawłówce

5. Akcja profilaktyczna pt 
Mikołaj przeciw nałogom
– Tradycyjne ozdoby 
choinkowe i świąteczne

Samorząd Gminy 
Przerośl

01.12 – 17.12.2019 Działania 
skierowane do 
całej społeczności 
mieszkańców 
Gminy Przerośl

6. Kącik Profilaktyczny 
dziecka i rodzica

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Przerośli

Rok 2019 Działania 
skierowane do 
całej społeczności 
mieszkańców 
Gminy Przerośl

VIII.   Potrzeby  związane  z  realizacją  zadań  wykonywanych  z  zakresu  wspierania

rodziny w roku 2020

1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny – możliwość otrzymania dotacji celowej

    z budżetu państwa.

2. Podnoszenie kwalifikacji 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
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    rodzin.

6.  Realizacja  ustawy  o  wspieraniu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”  w  związku

z urodzeniem dziecka z ciężką chorobą i niepełnosprawnością.

7. Wzmacnianie działań socjoterapeutycznych realizowanych przez samorząd we współpracy

z jednostkami realizującymi zadania w zakresie wspierania rodziny w Gminie i Powiecie. 

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.

Sporządził w dniu 12 lutego 2020 roku Kierownik GOPS w Przerośli Lejmel Rafał
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