
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy 

zastępczej i wspieraniu rodziny za rok 2017. 
 

Zgodnie z Art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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 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)  przygotowano Uchwałę XXIX/364/2017 w sprawie przyjęcia „gminnego programu 

wspierania rodziny na lata 2017 -2019”, 



2) zatrudniono asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu. W 2017 roku opieką asystenta 

objęto 13 rodzin wychowujących łącznie 19 dzieci. Na dofinansowanie wynagrodzenia 

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

zastępczej na rok 2017” w wysokości 7321zł. Łączny koszt związany z realizacją usługi 

asystenta rodziny (wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

szkolenia i podróże służbowe) wyniósł 37 405zł, 

3) uruchomiono placówkę wsparcia dziennego „Klub Świetliki” w Granicy przez 2 dni         

w tygodniu i w Opaczy Kolonii -1 dzień w tygodniu. Obok pracy stałej w ramach zajęć 

zrealizowano  6 dodatkowych spotkań i jedną wycieczkę. W zajęciach wzięło udział        

19 dzieci (z 16 rodzin), 

4) zapewniono organizację czasu wolnego w okresie ferii zimowych i letnich,  

5) realizowano zajęcia dla dzieci w ramach Klubu Mądrych Sów - od października 

Młodzieżowy Ośrodek Kultury w Pruszkowie raz w tygodniu  realizuje w Opaczy-Kolonii 

zajęcia matematyczno-logiczne dla młodszych dzieci,  

6) organizowano szereg spotkań, warsztatów, wydarzeń o charakterze integracyjnym w 

placówkach oświatowych, placówkach kultury oraz w ramach funduszy sołeckich, 

7) 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, 

8) wspierano rozwój kompetencji rodzicielskich poprzez organizowanie warsztatów 

umiejętności wychowawczych w ramach gminnych programów profilaktycznych,             

w których łącznie uczestniczyło 45 rodziców, 

9) prowadzono spotkania w ramach Klubu dla młodych mam. Odbyło się 33 spotkań.          

W inicjatywie wzięło udział 27 osób. Obok spotkań o charakterze integracyjnym miały 

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

pomocy małemu dziecku, warsztat zdrowego żywienia, 

10) umożliwiono podnoszenie kompetencji asystenta poprzez udział w superwizji               

oraz szkoleniach, 

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

Łącznie na  ten cel wydatkowano  kwotę 50 194 zł, 

12) pracownicy socjalni uczestniczyli w  spotkaniach zespołu dokonującego oceny sytuacji 

dziecka i funkcjonowania rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Pruszkowie. 



Stopień realizacji zadań określonych w „gminnym programie wspierania rodziny na lata 2017 

- 2019” obrazuje poniższa tabela. 

Cel 1 wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz promowanie rodziny 

Lp. Zadanie  wskaźniki 
wartość wskaźnika w 2017 

1.1. 
świadczenie pracy socjalnej na rzecz 

rodziny 
liczba rodzin objętych pracą socjalną 

153 

1.2 

promowanie prawidłowego modelu 

rodziny w tym poprzez udział w 

kampaniach i akcjach własnych 

liczba inicjatyw 13 

liczba odbiorców  
wszyscy chętni rodzice  ok.1054 

nazwa inicjatyw Festyny Rodzinne, Szkoła dla 

Rękodzieła, WOŚP, Dzień Babci, 

Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień 

Dziecka 

1.3 

prowadzenie działań edukacyjnych 

na rzecz rodziny w szczególności 

kierowanych do rodziców i 

opiekunów 

liczba podjętych działań 
12 

nazwa działań 

klub Mam, szkoła dla rodziców 2 

edycje, rodzeństwo bez rywalizacji, 

spotkania profilaktyczne, warsztaty 

umiejętności wychowawczych 

liczba osób uczestniczących 
254 

źródła finansowania 

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , środki własne 

jednostek 

1.4 

zapewnienie usługi asystenta 

rodziny 
liczba rodzin objętych usługą 

13 

liczba dzieci w rodzinach 
19 

liczba rodzin objetych usługa w danym 

roku 

6 

1.5 

prowadzenie i rozwój placówki 

wsparcia dziennego liczba dzieci uczestniczących  
24 

liczba lokalizacji w których jest 

prowadzona placówka 

2 

1.6 zapewnienie dostępu do szkoleń dla 

pracowników placówki wsparcia 

dziennego  oraz kadry pracującej z 

dzieckiem i rodziną  

liczba przeszkolonych osób 0 

liczba szkoleń 0 

tematyka szkoleń 0 

1.7 prowadzenie stałej współpracy 

podmiotów działających na rzecz 

rodziny 

liczba rodzin objętych wsparciem 

interdyscyplinarnym 

41 

1.8 realizacja programu Rodzina 3+ liczba rodzin w programie 36 

liczba wydanych kart 72 

liczba rodzin korzystajacych z 

uprawnień w programie 

25 

liczba dzieci korzystajacych z uprawnień 

w programie 

40 



koszt  5220,32 

1.9 ustanowienie w razie potrzeby 

rodziny wspierającej 

liczba rodzin wspierających 0 

1.10 zapewnienie dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa w 

tym prawnego, psychologicznego i 

prawnego 

rodzaj oferowanego przez realizatora 

wsparcia 

porady i konsultacje psychologa 

szkolnego i pedagoga, prawnika i 

pscychologów 

 liczba osób korzystających  ze wsparcia 302 

1.11 organizowanie wydarzeń o 

charakterze integrującym rodziny 

liczba wydarzeń 39 

liczba uczestników 1322 

nazwa wydarzeń  Mikołajkowa Niespodzianka, 

spotkania świąteczne, festyny, 

wydarzenia okolicznościowe, Dzień 

Rodziny , WOŚP, warsztaty, 

teatrzyki 

1.12 prowadzenie grup wsparcia i 

samopomocy 

liczba grup 4 

liczba osób uczestniczących 17 

    

Cel 2  zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego 

Lp. Zadanie  wskaźniki   

2.1 udzielanie świadczeń z sytemu 

pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych , świadczeń 

alimentacyjnych i 500+ 

liczba rodzin korzystających z 500+ 1320 

liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń rodzinnych 

407 

liczba rodzin korzystających z funduszu 

alimentacyjnego 

18 

2.2 zabezpieczenie potrzeb bytowych 

dzieci i młodzieży poprzez 

dożywianie,   stypendia oraz pomoc 

materialną w szkole  

liczba dzieci i młodzieży objętych 

dożywianiem 

74 

liczba dzieci i młodzieży otrzymującej 

stypendia szkolne i pomoc materialną 

0 

2.3 upowszechnienie i promowanie 

wśród rodzin korzystających z 

pomocy społecznej aktywnej 

postawy i zapewnienie dostępu do 

usług aktywnej integracji 

liczba osób objętych usługami aktywnej 

integracji 

266 

2.3 zapewnienie  dzieciom i młodzieży 

z rodzin ubogich dostępu do 

nieodpłatnego wypoczynku 

liczba osób korzystających 53 

2.4 prowadzenie profilaktyki  i edukacji 

zdrowotnej  

liczba działań  11 

liczba odbiorców 733 

nazwa działań „Fit jest git”, warsztaty z żywienia 

dzieci, „ja ty my o dobrych i 

trudnych relacjach w rodzinie” 

Szkoła dla Rodziców- 2 edycje, 

spotkania profilaktyczne ,,Czas na 

zdrowe", ,,Jak styl życia wpływa na 

nasze zdrowie", ,,Śniadanie daje 

moc" 

2.5 zapewnienie opieki pielęgniarskiej 

w szkołach 

liczba placówek zapewniających opiekę 

pielęgniarską 

3 

2.6 organizowanie spotkań 

poświęconych bezpieczeństwu 

liczba spotkań 7 

liczba uczestników 802 



dzieci i młodzieży nazwa spotkań bezpieczeństwo w sieci, 

cyberprzemoc, spotkania 

profilaktyczne, program Saper, Klub 

Bezpiecznego Puchatka, Spektakl 

teatralny ,,Labirynt przemocy", 

Odpowiedzialność nieletnich. 

Spektakl ,,Zamknięta spirala", Jak 

ustrzec się przed środkami psych., 

Dziecko online, Apel bezpieczne 

ferie, bezpieczne wakacje 

    

  Cel 3 wspieranie w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży 

Lp. Zadanie wskaźniki   

  doskonalenie kadr nauczycielskich i 

pedagogów szkolnych 

liczba kadry ogółem 173 

3.1 liczba kształcącej się kadry 190 

3.2 rozwijanie infrastruktury 

umożliwiającej spędzanie czasu 

wolnego i wypoczynku 

liczba placów zabaw  12 

liczba świetlic  10 

liczba nowych obiektów oddanych w 

danym roku 

3  

3.3 organizowanie wsparcia dla dzieci 

wymagających pomocy edukacyjnej 

liczba osób objętych  519 

3.4 zapewnienie opieki przedszkolnej i 

żłobkowej 

liczba osób objętych opieką 

przedszkolną 

230 

liczba osób objętych opieką żłobkową  201 

3.5 zapewnienie opieki i transportu w 

czasie przewozu do szkoły 

liczba osób niepełnosprawnych 

dowożonych do szkoły 

10  

liczba osób dowożonych do szkoły  311 

3.6 organizowanie zajęć profilaktyczno 

– wychowawczych i edukacyjnych 

oraz opracowywanie i realizowanie 

programów w tym zakresie 

liczba realizowanych zajęć 526 godzin 

liczba programów profilaktyczno-

wychowawczych i edukacyjnych 

86 

3.7 prowadzenie zajęć dla dzieci i 

młodzieży w świetlicach wiejskich i 

na strefach rekreacji 

liczba zajęć 30 

liczba uczestników 600  

nazwa zajęć warsztaty, spektakle teatralne, 

spotkania okolicznościowe np. 

Mikołajki, Dzień Dziecka  

3.8 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych  

liczba uczniów uczestniczących 

tygodniowo 

1086 

3.11 upowszechnianie wolontariatu liczba wolontariuszy 154 

3.12 udzielanie stypendiów naukowych i 

motywacyjnych 

liczba osób 242 

3.13 zapewnienie dostępności kształcenia 

dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami 

liczba uczniów z 

niepełnosprawnością/orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

19 

    

    



 

W roku 2018 planowana jest kontynuacja podjętych zadań zgodnie z diagnozowanymi 

potrzebami w szczególności: 

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

2) organizacja czasu wolnego  w okresie przerwy wakacyjnej i zimowej dla dzieci                 

w szczególności z  rodzin najuboższych oraz  zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

3)  zapewnienie dostępu do  poradnictwa specjalistycznego,  

4) prowadzenie spotkań o charakterze samopomocowym i edukacyjnym w tym kontynuację 

„Klubu Mam” oraz  organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych                

dla rodziców, 

5) organizowanie wydarzeń integrujących i zachęcających rodziny do wspólnej aktywności,  

6) rozwój działalności Klubu Świetliki. 

 

 

   Cel 4 zapewnienie pobytu w pieczy zastępczej oraz umożliwienie powrotu do rodzin biologicznych 

Lp. Sposób realizacji wskaźniki   

4.1 współfinansowanie pobytu dziecka 

w rodzinnej lub instytucjonalnej 

formie pieczy zastępczej 

liczba  dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, 

20 

wysokość środków na pokrycie pobytu 49 799,90 

4.2 podejmowanie współpracy z 

podmiotami działającymi na rzecz 

powrotu dziecka z pieczy zastępczej 

do rodziny biologicznej 

liczba dzieci powracających do rodzin 

biologicznych, 

0 

liczba spotkań zespołów ds. oceny 

sytuacji dziecka 

9 

4.3 podejmowanie współpracy z rodziną 

biologiczną w zakresie opracowania 

planu pracy zbieżnego z planem 

pomocy dziecku umieszczonemu w 

pieczy zastępczej 

liczba rodzin podejmujących współpracę 13 

 
   


