SPRAWOZDANIE
za rok 2013
z realizacji w Gminie Krapkowice Programu Wspierania Rodziny
na lata 2013-2015
I. Reaiizacja zadah wtasnych gminy wynikajcicych z Ustawy:
1) Dziaiania asystenta

rodziny

Od 08.07.2013r w celu realizacji ustawowych zadari zostat zatrudniony asystent rodziny
w wymiarze 1 peJnego etatu.
Na wnioski pracownikow socjalnych ustugami asystenta rodziny zostato obj^tych 18 rodzin
wychowuj^cych dzieci, w ktorych stwierdzono najpilniejsz^ potrzeb? wsparcia w tym
zakresie.
Ogotem, w 2013 roku asystent pracowat w 18 rodzinach, obejmuj^cych 79 osob w tym
50 dzieci.
W 1 srodowisku wspotpraca zostata zakoticzona z powodu zaprzestania wspotpracy przez
rodzin?.
Na dzieri 31 grudnia 2013 roku ustugami asystenta rodziny byto obj^tych 17 srodowisk.
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W ramach wykonywanych obowi^zkow, asystent wspotpracowat mi^dzy innymi z
instytucjami takimi jak:
- placowki oswiatowe; szkoty i przedszkola,
- placowki stuzby zdrowia ( poradnie i gabinety specjalistyczne),
- Zespot Kurateli S^dowej,
- swietlice srodowiskowe
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gminna Komisja Rozwiq^zywania Problemow Alkoholowych,
- Poradnia Leczenia Uzaleznieh,
- Policja
- Zespol Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

Problemy wystqpujeice w rodzinach objqtych wsparciem asystenta
1. bezradnosc w sprawach opiekuticzo -wychowawczych,

rodziny:

2. alkoholizm i inne uzaleznienia,
3. ubostwo i bieda,
4. dtugotrwate bezrobocie , brak pracy i perspektyw,
5. niepetnosprawnosc,
6. wielodzietnosc,
7. bezradnosc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
8. rodzina niepetna,
9. dtugotrwata, przewlekta choroba,
10. eurosieroctwo,
11. przemoc w rodzinie,
12. zaburzenia zdrowia psychicznego,
13. samotne macierzytistwo,
14. wykluczenie spoteczne.

W ramacli podejmowanych dziatari, asystent wykonywat w srodowisku nast^puj^ce zadania:
- pomoc w uzyskaniu dofinansowania do czynszu mieszkaniowego,
- wsparcie i pomoc w rozwi^zywaniu problemow socjaino - bytowych rodzin,
- wspolne odrabianie zadati domowych z dziecmi, pomoc w trudnosciach szkolnych,
- pomoc w zdobywaniu potrzebnych sprz^tow i mebli oraz odziezy,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporz^dzanie CV klientow, przekazywanie
aktualnych ofert pracy, pisanie listu motywacyjnego, itp),
- pomoc w zatatwianiu roznych spraw urz^dowych, ( pisanie podah, prosb, odwotari, itp.),
- tagodzenie konfliktow wewn^trzrodzinnych,
- pomoc w znalezieniu kompromisowych rozwi^zati sytuacji problemowych.
- organizowanie pomocy prawnej,
- organizowanie wizyt w specjalistycznych poradniach ( np. stomatologiczna,
ginekologiczna, psychologiczno-pedagogiczna, dermatologiczna, itp.),
- pomoc w zwalczaniu swierzbu i wszawicy ( przeprowadzanie dezynsekcji)
- motywowanie podopiecznych do podj^cia, uczestnictwa i kontynuowania terapii
odwykowej,
- motywowanie rodzicow i dzieci do zmiany postaw zyciowych,
-wspotpraca z opiekunem dzieci w swietlicy srodowiskowej,
Ponadto praca asystenta miata takze na celu wzmocnienle kompetencjl wychowawczych
rodzicow poprzez stosown^ edukacj? w zakresie ksztattowania prawidtowych postaw
rodzicielskich, organizowanie czasu wolnego dIa dzieci, stawiania wymagati oraz granic
przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagrod.
Dodatkowo asystent zwracat uwag? na zaciesnianie wi^zi rodzinnych poprzez aktywne
wspolne sp^dzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowah dzieci (gry planszowe,
zabawy z wykorzystaniem dost^pnych artykutow plastycznych, wycieczki rowerowe,
spacery, wyjscia na basen, itp.) przy wyraznym ograniczeniu ogl^dania telewizji.
Nalezy dodac, ze w trakcie pracy z rodziny asystent towarzyszyt i pomagat w sytuacjach
kryzysowych, odpowiadat na biez^ce potrzeby rodziny adekwatnie do konkretnej sytuacji.
W celu monitorowania na biez^co post^pow w nauce i problemow szkolnych dzieci,
asystent systematycznie wspotpracowat z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami
w poszczegolnych szkotach.
Asystent rodziny pozostawat takze w statym kontakcie z prowadz^cym d a n ^ rodzin?
pracownikiem socjalnym w celu biez^cych konsultacji i wymiany spostrzezeh oraz
potrzebnych informacji.
Powyzsze stuzyto podniesieniu efektywnosci podejmowanych dziatari.
W okresie od 08.07.2013r do 31.12.2013r. do tutejszego Osrodka niewptyn^t zaden
wniosek S^du o obj?cie ustugami asystenta rodziny.

2) . Placowki wsparcia

dziennego

Dzieci z Gminy Krapkowice korzystaty w roku 2013 z plac6wek wsparcia dziennego tj.
ze swietlic srodowiskowych, w tym :
- swietlica w Krapkowicacli, ul. Moniuszki - 20 dzieci,
-swietlicaw Krapkowicach-Otm?cie, ul. Mickiewicza - 100 dzieci,
- swietlica w 6ciborowicach , uL. Szkolna - 36 dzieci,
- swietlica w Kornicy, ul. Szkolna - 15 dzieci.
Celem gtownym pobytu dzieci w swietlicach byto zapewnienie im opieki, zapobieganie
marginalizacji, wskazywanie alternatywnych form spfdzania czasu wolnego oraz wdrazanie
dzieci do zachowan chroniacych przed zagrozeniem uzaleznieniami, a takze wyrownywanie
deficytow rozwojowych oraz nabywanie przez uczestnikow zaj?c swietlicowych umiej^tnosci
prospotecznych, w t y m nieagresywnej komunikacji i wspotpracy w grupie.
Wyzej wymienione cele byty realizowane m.in. poprzez:
- zaj?cia dydaktyczno-wychowawcze,
- zaj?cia rekreacyjne,
-zaj?cia edukacyjne,
- wspotprac? z rodzicami i opiekunami dziecka,
- zaj?cia w okresie wakacji i ferii zimowych,
- udziat oraz organizowanie imprez okolicznosciowych,
-zabawy odpowiednie do wieku uczestnikow.
Wydatki zwi^zane z udziatem dzieci z Gminy Krapkowice w zaj^ciach placowek wsparcia
dziennego w 2013 roku wyniosty : 164.328 zt.
3) Rodziny

wspierajqce

Ustawa 0 wspieraniu rodziny i pieczy zast^pczej daje mozliwosc powotania rodziny
wspieraj^cej, ktora miataby swiadczyc pomoc na rzecz rodziny przezywaj^cej trudnosci w
petnieniu funkcji opiekuriczo-wychowawczych.
Rodzina wspieraj^ca wraz z asystentem rodziny pomaga rodzinie przezywaj^cej
trudnosci w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego
i w ksztattowaniu oraz wypetnianiu podstawowych rol spotecznych.
W roku 2013 nie uruchomiono na terenie Gminy Krapkowice powyzszej formy wsparcia.
4) Wspotfinansowanie

pobytu dzieci w rodzinacti

zastqpczycli

W ramach realizacji zadah Ustawy gmina wtasciwa ze wzgl^du na miejsce zamieszkania
dziecka jest zobowi^zana w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zast?pczej lub w
placowce opiekuiiczo-wychowawczej do ponoszenia wydatkow w wysokosci:
1) .10% wydatkow na opiek? i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy
zast^pczej,
2) .30% wydatkow na opiek? i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zast?pczej,
3) . 50% wydatkow na opiek? i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy
zast?pczej
W 2013 roku Gmina Krapkowice partycypowata w kosztach utrzymania 17 dzieci
w rodzinach zast?pczych lub placowkach opiekuhczo-wychowawczych w t^cznej
kwocie: 54.192,36 zt.

Osrodek Pomocy Spotecznej wspotfinansuje pobyt dzieci w rodzinie zastfpczej na
podstawie postanowienia S^du oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
II. Koszt realizacji Ustawy w zakresie zadan o wspieraniu rodziny
W roku 2013 koszty realizacji zadania wyniosty t^cznie 22.940 zt w tym :
- srodki wtasne 22.940 zt
- srodki z dotacji 0,00 zt
III. Potrzeby wynikajqce z realizacji zadah gminy okreslonych w Ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast^pczej:
1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny oraz stworzenie mozliwosci podnoszenia
kwalifikacji asystenta rodziny poprzez szkolenia o tematach:
- techniki motywowania klientow do podejmowania zmian,
- techniki pracy z rodziny skoncentrowane na rozwi^zaniach,
- metody pracy z osobami chorymi psychicznie,
- umocowanie prawne asystentury,
-formy wsparcia realizowane przez asystenta rodziny
2. Podj?cie dziatari w celu wsparcia rodzin z trudnosciami opiekuhczo - wychowawczymi
poprzez utworzenie rodzin wspieraj^cych.
3. Wypracowanie wspolnych procedur w sytuacjach zagrozenia dzieci w rodzinie
razem z pracownikami socjalnymi, Zespotem Interdyscyplinarnym, pracownikami Policji,
PCPR i innymi.
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