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Podstaw prawna: 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2015 r., poz.332 z późn.zm.) 

 
Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wójt Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 
 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zadania w zakresie wspierania rodzin 
realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.. Powołany jest Zespół 
do spraw asysty rodzinnej w skład , którego wchodzi asystent rodziny i pracownik socjalny. 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakierunkowana jest na 
profilaktykę tak, aby dziecko zostało utrzymane w ich środowisku naturalnym. Gmina 
poprzez zatrudnienie asystenta rodziny prowadzi takie działania wprowadzając różnorodne 
formy pomocy środowiskowej dla rodzin dysfunkcyjnych. Zadaniem asystenta rodziny jest 
prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym 
funkcjonowaniu. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony 
dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości, 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 dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej 
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc 
dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich, instytucji i organizacji 
pracujących z dziećmi i rodzicami, w dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej.  
 Realizując zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 
marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowicach  zatrudniony był asystent rodziny. Gmina ubiegała się o środki z programu 
ministerialnego na zatrudnienie asystenta rodziny . Otrzymała dotację w wysokości 17 000 zł. 
dotację wydatkowano w całości. Z własnych środków Gmina przeznaczyła na zatrudnienie 
asystenta oraz koszty obsługi zadania w kwocie 15 177,47.Wsparciem asystenta rodziny 
zostało objętych 15 rodzin. 
 Asystent rodziny jest profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną ustawą 
o wspieraniu rodziny, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania 
podejmowane wobec rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, 
z zachowaniem profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania 
i zmianie niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych. 
 W roku 2015 w okresie od marca do grudnia wsparcie asystenta rodziny otrzymało 
łącznie 15 rodzin (25 osób dorosłych, 34 dzieci łącznie 59 osoby). Cztery rodziny z którymi 
zakończono współpracę w ubiegłym roku pozostawało zgodnie z procedurą w monitoringu 
(6 dorosłych, 9 dzieci łącznie 15 osób). W trzech z pośród pozostałych 11rodzin praca została 
zakończona. Zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej art. 8 ust.3: "Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym 
udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego". W 2014 
r. praca asystenta rodziny ze względu na brak chęci współpracy i rezygnację rodziny ze 
wsparcia została zakończona w 1 rodzinie. W dwóch pracę zakończono z względu na 
osiągnięte cele. Łącznie w roku 2015 asystent rodziny zakończył pracę w trzech rodzinach. 
 Podczas pracy z rodziną zbierane są informacje na temat jej problemów i na tej 
podstawie budowany jest indywidualny plan pracy. W ramach wsparcia rodziny organizowana 



jest pomoc w porozumieniu z rodziną oraz różnymi instytucjami i specjalistami właściwymi 
ze względu na zgłaszane problemy. 

� Pomoc rodzicom w kontaktach ze szkołą uzyskało 7 rodzin. 
� Pomoc w szkole w postaci dodatkowych zajęć, ustalenie wraz z nauczycielami 

harmonogramu nadrabiania zaległości itp. uzyskało 14 dzieci. 
� Pomoc w uzyskaniu porad prawnych udzielono 8 rodzinom, psychologicznych 8 

rodzinom tj. 6 dzieci, 5 dorosłych; psychiatrycznych 4 rodziny tj. 1 dziecko, 

3 dorosłych; medycznych 8 rodzinom tj. 6 dzieci, 4 dorosłych; pedagogicznych 16 

dzieciom, logopedycznych 3 dzieciom. 
� Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych GOPS, Sąd, Urząd Pracy, KRUS, Policja itp. 

udzielono 6 rodzinom. 
W ramach udzielanie pomocy rodzinom w zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego i opiece nad dziećmi asystent rodziny przeprowadził: 

� edukację i trening w zakresie zasad pielęgnacji dzieci. 
� edukację w zakresie dbania o zdrowie i rozwój dzieci. 
� edukacja w zakresie zachowania higieny (zasady przestrzegania higieny, czynności 

higienicznych, choroby związane z zaniedbaniem higieny osobistej). 
� edukacja w zakresie gospodarowania budżetem (analiza dochodów i wydatków, 

planowanie i monitorowanie wydatków, nabywanie  umiejętności racjonalnego 
gospodarowania środkami finansowymi poprzez określenie stopnia ważności potrzeb, 
niebezpieczeństwa (zobowiązania wynikające z podjęcia pożyczki gotówkowej, 
zakupów na raty itp. 

� edukacja rodziny w zakresie wspólnego spędzania wolnego czasu. 
� motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dziecka, utrzymywaniu 

systemowego kontaktu ze szkołą dziecka. 
Działania asystenta rodziny ukierunkowane były przede wszystkim na utrzymaniu dzieci 
w ich naturalnym środowisku. Asystent rodziny obejmował wsparciem łącznie 34 dzieci 
i dzięki temu 33 z nich mogło pozostać w rodzinach biologicznych. 
Wspieranie rodziny, w ramach asystenta rodziny jest procesem długotrwałym, dającym 
bardzo trudno osiągalne efekty działania Ich celem jest doprowadzenie rodziny do istotnych 
zmian postępowania jej członków, niwelowania destruktywnych zachowań, samodzielności 
w realizowaniu spraw rodzinnych, podniesieniu jakości życia. 
Realizując zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 marca 
2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowicach  zatrudniony był asystent rodziny. Gmina ubiegała się o środki z programu 
ministerialnego na zatrudnienie asystenta rodziny . Otrzymała dotację w wysokości 17 000 zł. 
dotację wydatkowano w całości. Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 15 rodzin. 
 
Potrzeby do prawidłowej realizacji zadań ustawowych: 

1. Do zadań własnych Gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych 
programów wspierania rodziny. 

2.  Rozważenie możliwości finansowania rodzin wspierających. 

 
Sporządził: 10.02.2016 r. 
Krystyna Roś 
Kierownik GOPS 
 


