
SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2019 ROK 
   GOPS w Rząśniku w roku 2019 kontynuował realizację zadań w zakresie wspierania rodziny kierując 

się dobrem dziecka i rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka, przy współdziałaniu 

instytucji i organizacji pracujących z dzieckiem i rodziną. Wskazane zadania realizowane były w 

oparciu o założenia ustawowe a także w oparciu o przyjęty Uchwałą Nr XVLII.225.2017 Rady Gminy 

w Rząśniku z dnia 15.12.2017r. Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Rząśnik na 

lata 2018-2020.  

W 2019r. realizowane były następujące cele szczegółowe zawarte w Programie: 

1) Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin – poprzez wsparcie materialne, z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych; poprzez pomoc w 

wypełnianiu dokumentów do sądu, PCPR-U, ZUS-u, KRUS-u, czy tutejszego ośrodka oraz 

pomoc w uzyskaniu i skompletowaniu dokumentów. 

2) Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny – poprzez wpływanie na kształtowania ról 

poszczególnych członków rodziny, czy to przez pracę asystenta, pracownika socjalnego, czy 

też realizację programów profilaktycznych w szkołach, edukowanie rodziców, udział w grupach 

wsparcia, warsztatach dla rodziców, itp.. 

3) Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym – poprzez realizację programów szkolnych i 

profilaktycznych,  

4) Wsparcie dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo – poprzez pracę asystenta, 

pracowników socjalnych, kuratorów , nauczycieli, pedagogów, psychologów; 

Realizacja powyższych celów odbywała się nie tylko poprzez pracę asystenta rodziny, ale także 

wszystkich pracowników ośrodka. Tutejszy ośrodek w realizacji założonych celów współpracował min. 

ze szkołami, sądem, kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, psychologiem. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku w ramach realizacji zadania w 2019r. zatrudniał 

jednego asystenta rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy, w łącznym wymiarze 1 etatu. Od 

miesiąca lutego 2018 roku za zatrudnionego asystenta podczas jego usprawiedliwionej nieobecności 

zatrudniona jest na zastępstwo inna osoba. W 2019 roku wsparciem asystenta zostało objętych ogółem 

10 rodzin (w tym 25 dzieci), przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. W obszarze działań pomocowych duże znaczenie ma również zapewnienie rodzinie 

przeżywającej trudności dostępu do poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego i prawnego 

oraz organizowanych grup wsparcia. W 2019 roku psycholog udzielił ogółem 170 porad klientom 

GOPS, w tym także objętych wsparciem asystenta rodziny.  

   Zgodnie z art. 191 ust.9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w 

pieczy zastępczej ponosi następujące koszty: 

➢ 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

➢ 30% ww. wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

➢ 50% ww. wydatków w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (w pozostałej części – 

90%, 70% i 50% - wskazane koszty ponosi powiat). 

   W 2019r. tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt 12 dzieci w pieczy zastępczej.  

 

Wydatki na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2019r. 

 2019 

Wydatki na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych 

0 

Wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 56 797,80 

   W 2019 roku Ośrodek przystąpił do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy 

zastępczej na rok 2019” i z tego tytułu pozyskał kwotę 21 546,00 na wynagrodzenie dla asystenta 

rodziny. 

 Na wydatki w 2020 roku zaplanowano następująco: 

Rozdziale 85504  Wspieranie rodziny –  82 711,00 

Rozdziale 85508  Rodziny zastępcze – 65 000,00 

Rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych –  2 500,00 

 


