
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu 

rodziny za rok 2020. 

Zgodnie z Art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 159) „w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa 

radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań”.  

Art. 176 w/w ustawy stanowi „Do zadań własnych gminy należy:  

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek 

wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy 

asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich 

miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) (uchylona) 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 

ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 

rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 



zamieszkałego na terenie gminy. 

8) (uchylony) 

W związku z w/w zadaniami gminy w roku 2020 zrealizowano następujące zadania:  

1) opracowano i podjęto UchwałęNr 15\XLI\18 Rady Gminy w   z dnia   9 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia 3- letniego Programu Wspierania Rodziny i systemie pieczy 

zastępczej na lata 2018 – 2020.    

2) zatrudniono asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu.W 2020 roku łącznie od 01 

stycznia do 31 grudnia 2020r.opieką asystenta objęto 22 rodziny wychowujących 

łącznie 55 dzieci. 

3)  łączny koszt związany z realizacją usługi asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki rzeczowe, 

podróże służbowe) wyniósł 62.596,88 zł. Zatrudnienie asystenta w całości zostało 

sfinansowane z środków własnych gminy.  
4) W ramach pracy Asystent rodziny odbywał regularną pracę w środowisku rodzin objętych 

asystenturą, współpracował z instytucjami znajdującymi się na terenie gminy i powiatu tj. 

szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie lekarskie, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Sąd, Prokuratura, Policja, instytucje charytatywne itp. W ramach 

współpracy z instytucjami  Asystent utrzymywał stałą współpracę z pedagogami szkolnymi, 

kuratorami sądowymi, w celu przezwyciężenia trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

5)  dostęp do specjalistycznego poradnictwa z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia 

epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, był znacznie 

ograniczony. Członkowie rodzin mogli w ograniczonym stopniu korzystać ze wsparcia 

psychologa, specjalisty ds. uzależnień, specjalisty ds. przemocy, prawnika, jak również 

doradcy zawodowego.  

6) Udział rodzin i dzieci w wydarzeniach o charakterze integracyjnym. 10 rodzin objętych 

asystenturą wzięło udział w jednym z projektów realizowanych przez stowarzyszenie Kuźnia 

Inicjatyw Wiskitki.org. które tworzy lokalne inicjatywy społeczne budujące więzi między 

ludźmi. 

7) Udział rodzin w ogólnopolskim programie społecznym „Szlachetna paczka” do którego 

zakwalifikowały się dwie rodziny i otrzymały bardzo konkretną pomoc materialną 

dostosowaną do ich potrzeb w postaci sprzętów AGD, mebli, materiałów remontowo – 

budowlanych, produktów kosmetycznych, chemicznych oraz odzieży i zabawek dla dzieci.  

8) umożliwiono podnoszenie kompetencji asystenta poprzez udział w szkoleniach. 

9) po zakończeniu pracy z rodziną prowadzono monitoring funkcji opiekuńczo –wychowawczej 

wobec 8 rodzin, 

10)  współfinansowano pobyt dzieci w rodzinnej pieczy  zastępczej dla 12  dzieci. Łącznie na ten 

cel wydatkowano kwotę 50.214,62zł.  

11) Asystent rodziny uczestniczył w spotkaniach zespołu dokonującego oceny sytuacji dziecka i 

funkcjonowania rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. 

 

 

 

 

 



Stopień realizacji zadań określonych w gminnym programie wspierania rodziny i systemie pieczy 

zastępczej na lata 2018-2020 

 

 

l.p. Zadanie Wskaźniki Wartość wskaźnika w 2020r. 

1.  Organizowanie 

specjalistycznego 

poradnictwa min. 

psychologicznego, 

pedagogicznego, 

prawnego na rzecz 

rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

Liczba udzielonych 
porad/konsultacji 

22 

2.  Zatrudnienie asystenta 

rodziny 
Liczba zatrudnionych 
asystentów 

1 

3.  Wsparcie asystenta 

rodziny dla rodzin 

przeżywających 

trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

Liczba wspieranych rodzin 
objętych usługą w danym 
roku 

22 

Liczba dzieci w rodzinach 55 

Liczba osób dorosłych  35 

4.  Objęcie wsparciem 
rodzin dotkniętych 
przemocą, problemem 
alkoholowym 

Liczba wspieranych rodzin 19 

5. Zapewnienie dostępu 
do szkoleń dla Asystenta 
rodziny 

Liczba szkoleń  1 

6.  Współfinansowanie 
kosztów umieszczenia 
dziecka w pieczy 
zastępczej 

Liczba dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej 

12 

7. Świadczenie pracy 

socjalnej na rzecz rodzin 

w pomocy społecznej 

ogółem 

Liczba rodzin objętych 
pracą socjalną  
 

146 

8. Wsparcie dla rodzin 
poprzez udzielanie 
świadczeń z systemu 
pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, 
świadczeń 
alimentacyjnych i 500+ 

Liczba dzieci i młodzieży 
objętych dożywianiem 

86 

Liczba rodzin 
korzystających ze 
świadczeń rodzinnych 

431 

Liczba rodzin 
korzystających z funduszu 
alimentacyjnego  

34 

Liczba rodzin 
korzystających z 500+ 

1230 

 

 



Plany i potrzeby na rok 2021 związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz „gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wiskitki na lata 

2021-2023” to: 

Skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi poprzez: 

1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wzrost poziomu 

zaspokojenia potrzeb dzieci i ich rodzin.  

2. Ograniczenie sytuacji kryzysowych i negatywnych skutków z nich wynikających występujących w 

rodzinach.  

3. Rozwój usług i form wsparcia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom. 

Cele będą realizowane poprzez działania, mające przywrócić rodzinie prawidłowe funkcjonowanie w 

sferze opiekuńczo – wychowawczej oraz pełnienia prawidłowych ról społecznych. Praca z rodziną 

będzie połączona z jej własną aktywnością. Istotną kwestią jest wsparcie rodziny na etapie pojawienia 

się problemów oraz eliminowania sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić rodzinę naturalną. W 

przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – stworzenie możliwości powrotu do rodziny 

naturalnej. 

 

Z up.  

Starszy Pracownik Socjalny 

Marzena Sujkowska  

 

 


