
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy 

zastępczej i wspieraniu rodziny za rok 2016. 
 

Zgodnie z Art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej    (Dz.U.2016 poz. 575 ze zm.) „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 zadań”. 

Art. 176 w/w ustawy stanowi „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 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 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. 

W związku z w/w zadaniami gminy w roku 2016 zrealizowano następujące zadania: 

1)  realizowano Uchwałę XLII/411/2014 z dnia 4 listopada 2014 w sprawie  „programu 

wspierania rodziny w Gminie Michałowice na lata 2014 -2016”, 



2) zatrudniono asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu. W 2016 roku opieką asystenta 

objęto 12 rodzin wychowujących łącznie 22 dzieci. Na dofinansowanie wynagrodzenia 

asystenta uzyskano dotację w ramach programu „asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej na rok 2016” w wysokości 17 997 zł. Łączny koszt związany z realizacją usługi 

asystenta rodziny (wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

szkolenia i podróże służbowe) wyniósł 46 176,27zł, 

3) zapewniono dostęp do specjalistycznego poradnictwa w ramach prowadzonego Punktu 

Poradnictwa Specjalistycznego, członkowie rodzin mogli korzystać ze wsparcia 

psychologa, specjalisty ds. uzależnień, specjalisty ds. przemocy, prawnika, jak również 

doradcy zawodowego. Od sierpnia do grudnia 2016r rodziny w tym dzieci i młodzież 

zagrożona przemocą mogły korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych      

w ramach projektu „Michałowice bez przemocy”, 

4) wspierano rozwój kompetencji rodzicielskich poprzez zorganizowanie 4 „warsztatów 

umiejętności wychowawczych” w ramach gminnych programów profilaktycznych,           

w których łącznie uczestniczyło 97 rodziców, 

5) prowadzono spotkania w ramach Klubu dla młodych mam. Odbyło się 27 spotkań.          

W inicjatywie wzięło udział 25 osób obok spotkań o charakterze integracyjnym miały 

miejsce także spotkania edukacyjne tj. z psychologiem, położną, kurs udzielania pierwszej 

pomocy małemu dziecku, warsztat noszenia dziecka w chuście, 

6) umożliwiono podnoszenie kompetencji asystenta poprzez udział w superwizji               

oraz następujących szkoleniach: „Dopalacze i inne środki psychoaktywne -Czym odurza 

się młodzież”, „Asystent rodziny -dokumentacja, obowiązki, zatrudnienie”, „Współpraca 

Asystenta rodziny z  Pracownikiem Socjalnym -podział zadań, wyzwania i dylematy 

zawodowe”, „Asystentura jako alternatywna forma pomocy rodzinie ”, „Praca asystenta    

z rodzinami o szczególnych potrzebach”, 

7) współfinansowano pobyt 6 dzieci z terenu Gminy Michałowice w rodzinach zastępczych. 

Łącznie na  ten cel wydatkowano  kwotę 29 325,10zł, 

8)  od września do listopada we współpracy ze Stowarzyszeniem Kurtyna rozpoczęto 

realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w świetlicy w Granicy.               

W zajęciach łącznie uczestniczyło 25 dzieci. Odbyło się  25 spotkań  oraz 3 wyjazdy.  

9) od grudnia samodzielnie kontynuowano realizację zajęć opiekuńczo- wychowawczych, 

dla 19 dzieci. Odbyło się 6 spotkań oraz wyjazd do fabryki czekolady.  



10) pracownicy socjalni uczestniczyli w 14 spotkaniach zespołu dokonującego oceny sytuacji 

dziecka i funkcjonowania rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Pruszkowie. 

 

Plany i potrzeby: 

1) kontynuacja usługi wsparcia dla rodzin świadczonej przez asystenta rodziny,                 

oraz podjęcie działań na rzecz promocji usługi asystenta rodziny w środowisku lokalnym, 

2) powołanie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w formie pracy 

podwórkowej, 

3) organizacja czasu wolnego  w okresie przerwy wakacyjnej i zimowej dla dzieci   z  rodzin 

najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

4)  utrzymanie oferty poradnictwa specjalistycznego,  

5) dalsze prowadzenie Klubu Mam, 

6) organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych oraz grup wsparcia                     

i edukacyjnych dla rodziców. 

 


