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Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
 

Zadania gminy z zakresu wspierania rodziny obejmowały działania przewidziane ustawą  
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, jak również przyjęte przez Radę 
Gminy Uchwałą nr  V/49/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w formie Programu Wspierania Rodziny na lata 
2019 – 2021 dla Gminy Siedlce.  
         
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach wypełniał zadania gminy, wynikające z ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizując założenia programu. Wsparcie rodzin 
odbywa się przede wszystkim poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę asystenta rodziny  
w środowisku, poradnictwo specjalistyczne, zespół interdyscyplinarny, aktywizację  
społeczno-zawodową, a także organizowanie spotkań, zajęć i wydarzeń na rzecz rodzin. 
 
Program wspierania rodziny w gminie Siedlce był realizowany poprzez:  

• świadczenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania 
osób i rodzin w ich środowisku rodzinnym oraz społecznym, wzmocnienie ich aktywności  
i samodzielności życiowej;  

• prowadzenie przez pracowników socjalnych monitoringu rodzin znajdujących się  
w sytuacji kryzysowej. 

• działania asystenta rodziny; 

• zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom przeżywającym trudności 
 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

• finansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w trakcie trwania nauki w ramach realizowanego 
programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”; 

• udzielanie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz kierowanie do innych punktów prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe jak: Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Caritas, 
Stowarzyszenie „Szansa”, gdzie była udzielana pomoc terapeutyczno – rehabilitacyjna, 
poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i ich rodzin;  

• współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rodzin wymagających wsparcia  
m. in.: placówkami oświatowymi, Policją, Sądem Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, CARITAS, Ośrodkiem Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem Caritas; 

• zajęcia w okresie wakacyjnym od lipca 2020 roku do końca sierpnia 2020 roku dla dzieci  
i młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie „Wesołe Seniority”  w Zespołach Oświatowych na 
terenie gminy Siedlce w  których wzięło udział 104 dzieci; 

 
 

           Przez cały 2020 rok zatrudniony był asystent rodziny, który realizował zadania zgodnie  
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny współpracował  



z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, psychologami, pedagogami, wychowawcami, 
lekarzami, terapeutami uzależnień, pracownikami domów dziecka i ośrodków szkolno-
wychowawczych, policjantami oraz urzędnikami. Zatrudnienie asystenta wspierane było częściowo 
środkami finansowymi pozyskanymi w ramach programu „Asystent rodziny 2020” Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Asystent rodziny obejmował wsparciem łącznie 18 rodzin ( 70 członków rodziny 
w tym 38 dzieci) . 
 
W ramach pracy z rodzinami, asystent rodziny zajmował się:  

• udzielaniem pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz 
wychowawczych z dziećmi, wskazywaniem właściwego sposobu prowadzenia gospodarstwa 
domowego, 

• pomaganiem w przygotowaniu pism urzędowych,  

• zwiększaniem motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania 
nauki czy poszukiwania pracy oraz podjęcia terapii uzależnień. 

• podnoszeniem umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz budowaniem autorytetu 
rodziców, 

• wzrostem umiejętności gospodarowania budżetem domowym. 

• podejmowaniem działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwem dzieci. 

• współpracą z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

• prowadzeniem monitoringu w rodzinach, 
 

       Asystent rodziny podczas pracy z rodzinami objętymi wsparciem spotykał się  
       z następującymi problemami: 

a) niskimi umiejętnościami opiekuńczo – wychowawczymi, 
b) brakiem zatrudnienia, 
c) niezaradnością życiową,  
d) konfliktem z prawem, 
e) występowaniem przemocy w rodzinie, 
f) problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, 
g) niepełnosprawnością,  
h) uzależnieniem,  
i) niskim poziomem kompetencji społecznych,  
j) niewłaściwymi relacjami i więziami rodzinnymi, 
 

        W roku sprawozdawczym asystent rodziny i pracownicy socjalni podnosili swoje kwalifikacje  
         uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach: 
 

• Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka” 

• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

• „Asystent rodziny-budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych” 

• „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach 
prowadzenia procedury Niebieskich Kart- jak to działa w praktyce pracy zespołów 
interdyscyplinarnych. Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Wykładnia i stosowania prawa przez członków ZL. Realizacja obowiązków wynikających  
z tzw: Ustawy antyprzemocowej”.  
 

• Zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych  
a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, które mogą uzależniać.  



 
 

Gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowała ze środków 
własnych pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 10 dzieci w rodzinach 
zastępczych na łączną kwotę 95 680,79 złotych.  
 

Potrzeby w zakresie realizacji zadania wspierania rodziny powodują konieczność zapewnienia 
odpowiednich środków finansowych na zatrudnienie asystenta rodziny, jak również na pokrycie kosztów 
pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w proporcjach 
wskazanych w ustawie (im dłuższy pobyt dziecka w placówce, tym większa odpłatność gminy do 50% 
kosztu).  
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Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny                      
i systemie pieczy zastępczej. 
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