Projekt
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVII/.../18
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
w Gminie Dobroń w 2017 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań
Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej
(tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 697, poz. 1292, poz. 2217, z 2018 r. poz. 107,
poz. 416) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie
Dobroń w 2017 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/.../18
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE
DOBROŃ W 2017 ROKU ORAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która została uchwalona
„dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska
rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój
i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,
dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem
rozwoju, i dobra wszystkich jej członków a w szczególności dla dzieci, w przekonaniu, że
skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz
skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta poprzez współpracę wszystkich
osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami” - preambuła ustawy.
Zadania, które nałożono na gminy mają na celu rozwój działań na rzecz rodziny poprzez
wzmocnienie jej roli i funkcji oraz podejmowaniu oddziaływań socjalnych skoncentrowanych na
rodzinnej opiece i pracy instytucji pomagających w sytuacjach kryzysowych. Działania te mają
zapobiegać powstawaniu sytuacji zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny,
przeciwdziałając marginalizacji i degradacji społecznej. Praca z podstawową komórką społeczną,
jaką jest rodzina ma służyć ochronie odpowiedniego poziomu życia oraz ograniczyć umieszczanie
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który zobowiązuje Wójta
do złożenia Radzie Gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań do dnia 31 marca każdego roku.
Głównym celem gminnego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zintegrowane i spójne działania na
rzecz dziecka i rodziny, mające wpływ na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do właściwego
wypełniania funkcji rodzicielskich oraz odpowiedniego pełnienia ról społecznych. Cel główny jest
realizowany poprzez prowadzenie działań profilaktycznych sprzyjających wzmocnieniu więzi
rodzinnych, wsparcie rodzin dysfunkcyjnych oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb
bytowych dzieci i młodzieży.
Wsparcie uzyskały wszystkie rodziny w których zdiagnozowano
problemy opiekuńczo-wychowawcze. Część z tych rodzin kierowana była do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu przez pedagogów i kuratorów. Część z nich zgłosili członkowie
środowiska lokalnego. W wielu przypadkach członkowie rodziny samodzielnie poszukiwali pomocy
w rozwiązywaniu doświadczanych trudności. Największą grupę stanowiły rodziny
z którymi
nawiązano współpracę we wcześniejszych latach i była ona kontynuowana. Zadania w ramach
Programu skierowane są do całych rodzin, również w sytuacjach gdy dziecko umieszczone zostało
poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej kryzys zagrażający dobru dziecka, jednostki
samorządu realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją,
instytucjami
oświatowymi,
podmiotami
leczniczymi,
a także
kościołami
i związkami
wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. W realizacji Programu uczestniczyły instytucje
i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny, przedstawione
w poniżej zamieszczonej tabeli.
Podmioty realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny
L.p.
1.

Nazwa instytucji, organizacji
i innych podmiotów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Rodzaj działalności
-pomoc
pracowników
socjalnych
w opiece
i wychowywaniu dziecka poprzez pracę socjalną,
zawarcie kontraktu socjalnego, wsparcie asystenta
rodziny,
zapewnienie
osobom
poradnictwa
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2.

Punkt Wsparcia InterwencyjnoPsychologicznego przy GOPS,
Gminny Punkt Konsultacyjny przy
GKRPA

3.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

4.

5.

7.

Stanowisko ds. oświaty
w Urzędzie Gminy
Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia
Placówki oświatowe

8.

Kluby sportowe

9.

Parafie

6.

10.

Organizacje pozarządowe, fundacje

11.

Policja
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specjalistycznego (prawnego, psychologicznego);
-udzielanie świadczeń z pomocy społecznej: pomocy
finansowej,
usługowej,
rzeczowej,
dożywianie
uczniów
i dzieci w szkołach
i przedszkolach, udzielanie schronienia;
-udział pracowników socjalnych i asystenta rodziny
zaangażowanych w pracę z rodzinami w szkoleniach
celem doskonalenia umiejętności pracy z rodzinami
wykazującymi
się
bezradnością
w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
oraz
z rodzinami,
których dzieci przebywają w pieczy zastępczej;
-typowanie dzieci z rodzin wielodzietnych do
wypoczynku/zadania z zakresu polityki prorodzinnej;
-podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa członków rodziny;
-doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny znajdującymi
się na terenie gminy oraz z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Sądem Rejonowym
Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Łasku.
-wsparcie psychologiczne, prawne, specjalistyczne
poradnictwo
profilaktyki
i przeciwdziałania
problemów alkoholowych, szkolenia, pogadanki
dotyczące profilaktyki
i problemów uzależnień,
zapobiegania przemocy prowadzone w szkołach dla
rodziców i dzieci.
- prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych
działań
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie.
-podejmowanie
działań
profilaktycznych
i edukacyjnych na rzecz rodzin;
-opłata
wypoczynku
dla
dzieci
z programem
profilaktyki uzależnień;
-organizowanie
zajęć
w ramach
świetlicy
socjoterapeutycznej;
-opracowanie i udostępnianie programu profilaktyki
uzależnień
i innych
opracowań
dotyczących
udzielania
pomocy
rodzinom
z problemem
uzależnień.
-przyznawanie i wypłacanie stypendiów dla uczniów;
-organizowanie dowożenia uczniów do szkół.
-prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i opieki
zdrowotnej.
- działalność edukacyjno-wychowawcza;
-wsparcie pedagoga, psychologa dla rodziców
i uczniów;
-organizowanie zajęć wyrównawczych w ramach
świetlic szkolnych.
-opracowanie i realizacja programów sportowych
z profilaktyką uzależnień.
-działalność
charytatywna
(pomoc
rzeczowa
i finansowa dla rodzin)
- organizowanie i dystrybucja żywności;
-działalność
charytatywna
(pomoc
rzeczowa
i finansowa);
-organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci.
-zakładanie
„Niebieskich
Kart”,
współpraca
z pracownikami
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej;
- monitoring środowisk dysfunkcyjnych.
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Zadania własne gminy w ramach w/w ustawy to:
1) Opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu opracował „Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2017-2019”, który został przyjęty Uchwałą NR XXV/196/2017 Rady Gminy
w Dobroniu w dniu 21 lutego 2017 roku.
2) Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny
W dniu 24.10.2017 r. asystent rodziny zatrudniony przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Dobroniu
uczestniczył
w szkoleniu
„Asystent
rodziny
w systemie
przeciwdziałania przemocyw rodzinie, ustawa „ZA ŻYCIEM” – zarys prawny”, organizowanym
przez firmę Profilaktyka KIER.
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:
·Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w ramach realizacji tego zadania w 2017 r.
zatrudniał jednego asystenta rodziny. W 2017 r. asystenturą rodziny objętych zostało
14 rodzin wychowujących łącznie 23. dzieci. Były to rodziny borykające się z wieloma
problemami m.in. o niskim poziomie umiejętności wychowawczych, samotne rodzicielstwo,
niepełnosprawność, alkoholizm, przemoc, problemy z dziećmi w różnym wieku, trudna
sytuacja materialno-bytowa. Intensywna praca asystenta z rodzinami w zdecydowanej
większości zapobiegła konieczności umieszczenia dzieci poza rodziną biologiczną. W 2017 r.
w sytuacji zagrożenia dobra dziecka na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku, jedno
dziecko z terenu Gminy Dobroń zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
celem zabezpieczenia.
Asystent rodziny wraz z rodzinami i na podstawie konsultacji z pracownikiem socjalnym
opracowuje plan pracy mający na celu usprawnienie funkcjonowania danej rodziny
w środowisku lokalnym oraz rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny
kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja małoletniego dziecka
wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań wspierających
ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Jego zadaniem jest kompleksowe
wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania
asystenta, również te profilaktyczne polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której
występują problemy trudne do samodzielnego pokonania przez tę rodzinę. Asystent rodziny
dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – zdrowotnych, materialnobytowych i prawnych, a także koncentruje swoje działania na problemach natury
emocjonalnej, rodzinnej czy też problemach w grupie rówieśniczej i w razie potrzeby kieruje
i motywuje do podjęcia odpowiedniej terapii. Asystent rodziny wspiera również swoich
Podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej. Do jego zadań należy też
motywowanie Podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania
nauki, pomocy w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych. Asystent rodziny
zachęca osoby bezrobotne do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach
zatrudnienia. Intensywna praca asystenta
z rodziną jest realizowana m.in. poprzez
następujące działania:
- pomoc w sporządzaniu pism urzędowych
prawnika, psychologa, pedagoga,
- pomoc
w rozwiązywaniu
trudności
gospodarowanie budżetem domowym,

i kierowanie

finansowych

- kierowanie Podopiecznych do lekarzy specjalistów,
zdrowotnej członków rodziny objętych asystenturą,

Podopiecznych

poprzez

do

specjalistów-

prawidłowe

i racjonalne

monitorowanie

bieżącej

sytuacji

- współpraca z pedagogami, kuratorami, instytucjami wspierającymi rodzinę (PCPR, Sąd, POW),
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- integracja rodziny mająca na celu zacieśnianie więzi rodzinnych,
- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, wspieranie w zakresie prawidłowego pełnienia ról
społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
- indywidualne konsultacje wychowawcze oraz udzielanie wsparcia dla rodziców mających
trudności wychowawcze z dziećmi,
- współpracę
w ustawie

z zespołem

interdyscyplinarnym lub grupami roboczymi,
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

o których

mowa

- współpracowali z kuratorami rodzinnymi,
- zwiększenie motywacji do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego
przyjmowania zalecanych leków,
- podniesienie poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania.
Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w roku 2017:
Łączny koszt
zatrudnienia
asystenta
rodziny
w 2017 roku

23 852,21 zł

Kwota kosztów wynagrodzenia
asystenta, w tym:
Kwota dotacji
Kwota wkładu
w
ramach własnego
Programu
resortowego
wspierania rodziny
i pieczy zastępczej
na rok 2017
„ASYSTENT
RODZINY
I KOORDYNATOR
PIECZY
ZASTĘPCZEJ”
9 965,83 zł
13 886,38 zł

Wymiar czasu
pracy asystenta
rodziny
w przeliczeniu
na etat (umowa
zlecenia)

Okres
zatrudnienia
asystenta
rodziny
w miesiącach

Liczba
rodzin
będących
pod opieką
asystenta
rodziny

I-VIII - 1,00
X-XII - 0,75

11

14

Asystent zakończył pracę z 1. rodziną, ze względu na osiągniecie celów oraz z 5. rodzinami
w związku z zaprzestaniem współpracy. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosił
27 miesięcy. Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny do 3 miesięcy - 1 rodzina,
powyżej 3 do 12 miesięcy 3 rodziny, powyżej roku - 10 rodzin.
Poprzez realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobroń zauważalna jest
poprawa i wzrost poziomu funkcji wychowawczych wśród rodzin objętych wsparciem asystenta
rodziny. Wzrasta świadomość społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz
właściwych postaw i relacji rodzinnych pomiędzy poszczególnymi jej członkami.
Ponadto sytuacja wszystkich rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych była
na bieżąco monitorowana przez pracowników socjalnych i stosownie do problemów i potrzeb
udzielane było odpowiednie wsparcie. Pracownicy Ośrodka kładą duży nacisk na rozpoznawanie
i jak najszybszą interwencję w rodzinach zagrożonych kryzysem współpracując w tym zakresie
w szczególności ze szkołami, kuratorami sądowymi i społecznymi, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobroniu, dzielnicowymi Posterunku Policji
w Piątkowisku, psychologiem prowadzącym Punkt Wsparcia Interwencyjno-Psychologiczny przy
GOPS
w Dobroniu,
członkami
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy pracownikami służby zdrowia. Formy wsparcia
udzielane rodzinom przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w 2017 roku
przedstawia
poniższa
tabela.
Formy wsparcia
Pomoc finansowa
Pomoc rzeczowa
Dożywianie dzieci w szkole
Praca socjalna
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Liczba osób/rodzin
97 osób
63 osoby
43 osoby
166 rodzin
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Objęcie pomocą grup roboczych w ramach
procedury Niebieskiej Karty

72 osoby

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu realizuje specjalistyczne wsparcie
psychologiczne w ramach działania Punktu Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy GOPS
w Dobroniu. W okresie sprawozdawczym z porad psychologa skorzystało 17 osób.
·Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych
przeżywających
trudności
w zakresie
sprawowania
opieki
i wychowywania
dzieci.
W 2017 r. w ramach tego zadania na terenie Gminy Dobroń nie szkolono rodzin wspierających
i nie podpisano ani jednej umowy.
·Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
Na terenie Gminy Dobroń nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego.
4) Finansowanie:
·podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny – w 2017 r. asystent rodziny
uczestniczył w szkoleniu pod nazwą „Asystent rodziny w systemie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, ustawa „ZA ŻYCIEM” – zarys prawny”,
·kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy,
ponoszonych przez rodziny wspierające, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
–

w 2017 r. na terenie Gminy Dobroń nie było rodzin wspierających.
Liczby rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci z Gminy Dobroń
z podziałem na rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą obrazuje poniższa tabela

Rodzaj pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze
spokrewnione z dzieckiem
Placówki opiekuńczowychowawcze

Ilość rodzin
3

Ilość dzieci umieszczonych
4

2

4

W roku 2017 łączny koszt wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
wyniósł 16 230,37 zł. Dodatkowo gmina poniosła koszt związany z przebywaniem dzieci
w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wyniósł on 84 634,68 zł. Utrzymanie dzieci w pieczy
zastępczej wzrasta, ponieważ w myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej odpłatność gminy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka, czy też w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy
zastępczej i wynoszą odpowiednio:
·10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy,
·30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy,
·50 % w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy.
Gmina Dobroń w 2017 r. opłaciła 30 % przez okres 11. miesięcy i 50% przez 1 miesiąc dla
1 dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz 50% dla 3. dzieci i 10 % dla 1. dziecka,
w związku z ich pobytem w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto w grudniu 2017 r.
tutejszy Ośrodek otrzymał notę księgową na kwotę 12 403,74 zł tytułem zwrotu kosztów pobytu
2. dzieci z terenu Gminy Dobroń w rodzinie zastępczej, w okresie od 26.03.2015 r. do
31.12.2017 r. (od marca 2015 r. do 25 marca 2016 r. – 10%, od 26 marca 2016 r. do 25 marca
2017 r. – 30%, od 26 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. – 50%).
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Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy
zastępczej przed dniem 1 stycznia 2012 roku.
5) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie
W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu sporządził i przekazał dwa
sprawozdania rzeczowo – finansowe za okres od 01.01. do 30.06.2017 r. oraz za drugie
półrocze od 01.07. do 31.12.2017 r. przekazane do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
w Łodzi Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej
przekazano szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania w ramach „Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017 – asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej” .
6)

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy
Pracownicy socjalni GOPS w Dobroniu we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco
monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W tym zakresie współpracują także
z pedagogami szkolnymi, pracownikami służb zdrowia, policją, kuratorami sądowymi
i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.
Realizacja Programu
Prowadzenie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu więzi w rodzinie –
2017 rok

L.p.
1.

Działania
Systematyczne podnoszenie
kwalifikacji poprzez kursy,
szkolenia

2.

Rozwój istniejącego
zaplecza wspierającego
rodzinę
w pełnieniu zadań
wychowawczych

Realizatorzy
GOPS w Dobroniu, placówki
oświatowe
Szkoła Podstawowa
w Dobroniu
Szkoła Podstawowa
w Mogilnie Dużym
Szkoła Podstawowa
w Chechle Drugim
GOPS, Asystent rodziny, Punkt
Wsparcia InterwencyjnoPsychologicznego

Wskaźniki
Liczba szkoleń - 9

Liczba rodzin
korzystających ze
wsparcia asystenta
rodziny i psychologa 32

Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych – 2017 rok
L.p.
1.

Działania
Zapewnienie
rodziny

wsparcia

asystenta

2.

Pomoc
rodzinie
na
rozpoznanych potrzeb

podstawie

3.

Skierowanie i finansowanie pobytu
rodzin
w ośrodkach
wsparcia,
schroniskach
Zapewnienie
pomocy
finansowej
i rzeczowej rodzinom przeżywającym
trudności

4.

Realizatorzy
GOPS
w Dobroniu

GOPS
w Dobroniu

Wskaźniki
Liczba rodzin korzystających
ze
wsparcia
asystenta
rodziny - 14
Liczba rodzin korzystających
ze
wsparcia
asystenta
rodziny
i pracowników
socjalnych – 119
Liczba rodzin skierowanych
do placówek - 1

GOPS
w Dobroniu

Liczba
rodzin
pomocą - 142

GOPS
w Dobroniu, Asystent
rodziny

objętych

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci i młodzieży – 2017 rok
L.p.
1.

Działania
Zapewnienie dzieciom
i młodzieży posiłków

Id: 9AFDD632-C5FD-4B53-A38E-E4DDB1117B62. Projekt

Realizatorzy
GOPS
w Dobroniu

Wskaźniki
Liczba dzieci korzystających
z posiłków - 43

Strona 6

2.

w stołówkach szkolnych
Organizacja wypoczynku,
czasu wolnego dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych

GOPS
w Dobroniu, placówki
oświatowe
Szkoła Podstawowa
w Dobroniu
Szkoła Podstawowa
w Mogilnie Dużym
Szkoła Podstawowa
w Chechle Drugim
GOPS
w Dobroniu

3.

Współfinansowanie pobytu
dzieci w pieczy zastępczej

4.

Tworzenie zajęć
pozalekcyjnych, kół
zainteresowań, opieki
świetlicowej

Placówki oświatowe –
Szkoła Podstawowa
w Dobroniu
Szkoła Podstawowa
w Mogilnie Dużym
Szkoła Podstawowa
w Chechle Drugim

5.

Wspieranie działań
sprzyjających kształtowaniu
u dzieci
i młodzieży postaw tolerancji,
akceptacji

Placówki oświatowe –
Szkoła Podstawowa
w Dobroniu
Szkoła Podstawowa
w Mogilnie Dużym
Szkoła Podstawowa
w Chechle Drugim

Liczba dzieci korzystających
z wypoczynku
–
2 (liczba dzieci wytypowana
przez GOPS), 4 (SP Dobroń)

Liczba dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych,
placówkach opiekuńczowychowawczych - 7
Liczba dzieci korzystających
z zajęć pozalekcyjnych, oferta
programowa: wyjazdy na basen
- 45 uczniów
zajęcia sportowe – 52 uczniów
koło plastyczne - 28 dzieci
zajęcia ceramiczne –
15 uczniów
koło przyrodnicze – 20 uczniów
wolontariat - szkolne koło
Caritas – 23 uczniów
koło teatralne – 43 uczniów
koło matematyczne –
30 uczniów
koło j. angielskiego –
19 uczniów
koło historyczne – 14 uczniów
koło dziennikarskie – 7 uczniów
zajęcia taneczne – 30 uczniów
zajęcia z terapii pedagogicznej
– 62 uczniów
zajęcia logopedyczne –
40 uczniów
zajęcia gimnastyki korekcyjnej
– 454uczniów
zajęcia świetlicowe -270
uczniów
zajęcia biblioteczne –
10 uczniów
zajęcia wyrównawcze dla
edukacji wczesnoszkolnej –
13 uczniów
zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego – 18 uczniów
zajęcia wyrównawcze
z matematyki – 20 uczniów
Liczba programów
i działań - 14

Potrzeby związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej:
1. Realizacja 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobroń na lata 20172019, uchwalonego przez Radę Gminy w Dobroniu w dniu 21 lutego 2017 roku.
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2. Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, w tym również kosztów związanych
z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.
3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego
(koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze, praca podwórkowa prowadzona przez
wychowawcę) oraz zapewnienie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin.
4. Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.
W budżecie Gminy Dobroń na 2018 r. w związku z realizacją ustawy zostały zaplanowane
środki finansowe w wysokości 105 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowe wspieranie rodziny,
tj. na zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadku niemożności sprawowania
opieki i wychowania przez rodziców oraz na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości
39 697,00 zł, celem pokrycia wynagrodzenia i jego pochodnych, kosztów szkoleń asystenta
rodziny.

Dobroń, dn.21.03.2018 r.
Opracowała: Anna Tomczak
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