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Załącznik nr 1 

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ZA 2019 R. 

 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli kontynuował zadania 

w zakresie wspierania rodziny w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie to wynika z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny stanowi odpowiedź na zidentyfikowane 

potrzeby korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

mieszkańców gminy Żabia Wola. Celem świadczonych usług jest poprawa sytuacji życiowej, 

w tym w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci, 

pokonywaniu bieżących problemów, nabycie oraz doskonalenie umiejętności społecznych 

rodziców, zwiększanie kompetencji rodzicielskich. Adresaci usług to rodziny, w których 

dominującym problemem są trudności opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, gotowe do 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i 

zasobów, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Pierwszym krokiem w kierunku skutecznego udzielania przez Gminę Żabia Wola 

wsparcia rodzinom w kryzysie oraz przeżywającym trudności w prawidłowym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest diagnoza występujących w nich problemów.  

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli podczas 

wykonywania obowiązków służbowych, pozyskują informację o rodzinach przeżywających 

kryzys, czy też mających trudności w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. Głównym źródłem informacji są przeprowadzone przez nich wywiady 

środowiskowe, kontakty z rodzinami, w których prowadzona jest praca socjalna oraz 

przekazywane wiadomości przez pracowników innych instytucji, w tym jednostek 

oświatowych, ochrony zdrowia, sądu i policji. Jeśli wyżej wymienione informacje potwierdzą 

się, wtedy rodzinie zostaje przydzielony asystent rodziny.  

Asystent rodziny ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej 

sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę. 

Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, 

osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości 

oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania 

asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w 

środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku nałożyła 

na gminy zadania mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku 

i rodzinie, do których należy m. in.:  
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➢ Zatrudnianie asystentów rodziny oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. W 

2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w ramach „Resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” zatrudnionych było 4 asystentów 

rodziny (1 etat i 3 umowy zlecenie). Asystenci korzystali  ze szkoleń podnoszących ich 

kwalifikacje zawodowe. 

Pomocą w formie usług asystenta rodziny w 2019 roku było objętych 14 rodzin z terenu gminy 

Żabiej Woli. Natomiast w 2018 roku liczba rodzin wynosiła 25.  

 

➢ Opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny. W 2019 

roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli kontynuował realizację zadań 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2017-2019, który został przyjęty Uchwałą Nr  

88/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.  

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia 

rodzinom, które przeżywają trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

wprowadzenie działań profilaktycznych mających za zadanie wzmocnienie więzów 

rodzinnych.  

 

➢ Następnym zadaniem realizowanym przez Gminę a wynikającym z Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, jest ponoszenie wydatków związanych z 

umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

W 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 4 dzieci, 

natomiast w 2018 roku liczba dzieci wynosiła 12. 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2019 roku wyniosła 9 osób, zaś w 

2018 r. było to 8 osób.  

Główne przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej to: 

✓ Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;  

✓ Zaburzenia w relacjach pomiędzy członkami rodziny (konflikty, przemoc, brak 

lub słabe więzi rodzinne, nadużywanie alkoholu); 

✓ Nieporadność życiowa. 

 

Wydatki poniesione w 2019 roku tytułem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych to koszt 99 245,33 zł, natomiast  w 2018 roku była to kwota 121 573,46 zł.,  

Z kolei w 2019 roku opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  to kwota 40 946,29 zł, 

zaś w 2018 roku koszt za w/w pobyt to 39 176,87zł.  

 

Ponadto w grudniu 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

przygotował Program Wspierania Rodziny w Gminie Żabia Wola na lata 2020-2022, który jest 

kontynuacją Programu realizowanego w latach 2017-2019. Powyższy program został przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Nr 100/XVII/2019.  
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W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne 

współdziałanie wszystkich służb, organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem 

wyłącznie praca zespołowa stanowi pełne oraz  kompleksowe wsparcie. 

 

 

 

Opracowała:  
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