GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZESZOWICACH

Sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny
w Gminie Krzeszowice
w roku 2020

KRZESZOWICE, MARZEC 2021

I. Podstawa prawna
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych został nałożony na samorząd gminny ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 821 z
późn.zm.). W związku z powyższym Rada Miejska w Krzeszowicach Uchwałą nr
XVI/157/2012 z dnia26 stycznia 2012 r. wyznaczyła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzeszowicach zwany dalej GOPS, jako jednostkę organizacyjną Gminy Krzeszowice
organizującą realizację zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
prowadzonego w formie pracy z rodziną.
Stosownie do art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w terminie do 31 marca każdego roku wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa radzie
gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
Do zadań własnych gminy w myśl art. 176 wspomnianej wyżej ustawy 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:
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci.
4. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów
związanych z udzielaniem pomocy, 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.
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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.

II. Realizacja zadań w roku 2020
1.

Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania

rodziny.
GOPS w Krzeszowicach w roku ubiegłym 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 III/33/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia
13.12.2018r. Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata
2019-2021.
Adresaci programu:
 Rodziny w sytuacjach kryzysowych wynikających z problemów rodzinnych
(konflikty, przemoc, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo)
 Rodziny przeżywające trudności wychowawcze (szczególnie w wychowywaniu
dzieci w wieku dojrzewania)
 Rodziny przeżywające trudności związane ze stanem zdrowia dziecka (choroba,
niepełnosprawność)
 Rodziny wychowujące dzieci w wieku do 3 lat
 Rodziny wielodzietne
 Rodziny niepełne.
Koordynator programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.
Realizatorzy programu:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
 Urząd Miejski w Krzeszowicach
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 Komisariat Policji w Krzeszowicach
 Straż Miejska w Krzeszowicach
 Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
 Placówki Oświatowe
 Kuratorzy Sądowi zawodowi i społeczni
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzeszowicach
Celem głównym:

Stworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin w

szczególności przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
Cel szczegółowy nr 1 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
Kierunki działań:
A. Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom zagrożonym ubóstwem.
B. Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.
C. Udzielanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń
wychowawczych 500+.
D. Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej w formie stypendiów i wyprawek
szkolnych.
Cel szczegółowy nr II

Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo –

wychowawczych oraz promowanie rodziny. Kierunki działań:
A. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz rodziny.
B. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez wsparcie asystenta rodziny.
C. Ustanowienie w razie potrzeby rodziny wspierającej.
D. Organizacja i finansowanie kosztów szkoleń asystentów rodziny i rodzin
wspierających.
E. Podnoszenie kompetencji rodzin w zakresie prawidłowego pełnienia funkcji
opiekuńczo – wychowawczej poprzez szkolenia i warsztaty.
F. Zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa w tym prawnego,
psychologicznego i socjalnego.
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G. Promowanie prawidłowego modelu rodziny w tym poprzez organizowanie
wydarzeń
o charakterze integrującym rodziny.
H. Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz rodziny w szczególności kierowanych
do rodziców i opiekunów.
Cel szczegółowy nr III Wspieranie w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i
młodzieży oraz działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kierunki działań:
A. Realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych skierowanych do dzieci i
rodziców.
B. Realizacja

programu

z

zakresu

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych dla dzieci i młodzieży w formie wypoczynku połączonego z działaniami
obejmującymi profilaktykę uzależnień.
C. Prowadzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego.
D. Organizowanie spotkań poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.
E. Realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
F. Realizacja programów promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży.
Cel szczegółowy nr IV Zapewnienie pobytu w pieczy zastępczej oraz umożliwienie powrotu
do rodzin biologicznych. Kierunki działań:
A. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy
zastępczej.
B. Podejmowanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz powrotu dziecka z
pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.
C. Podejmowanie współpracy z rodziną biologiczną w zakresie opracowania planu
pracy
z rodziną zbieżnego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
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Realizacja działań zawartych w Gminny Programie Wspierania Rodziny na terenie
Gminy Krzeszowice w 2020r.
Ewaluacja ujęta jest w poniższej tabeli:
CELE
SZCZEGÓŁOWE/ZREALIZOWANE
ZADANIA
Cel szczegółowy nr I:

WSKAŹNIKI

SPOSÓB GROMADZENIA
INFORMACJI

Zadania:

1.Zapewnienie pomocy finansowej
i rzeczowej rodzinom zagrożonym
ubóstwem

Liczba i formy
udzielonej pomocy
Liczba rodzin i
dzieci objętych
pomocą

W 2020r. w tut. Ośrodku ze świadczeń
pieniężnych skorzystało 257 rodzin,
natomiast ze świadczeń
niepieniężnych 100 rodzin.

2.Pomoc w formie dożywiania
dzieci i młodzieży w
przedszkolach i szkołach.

Liczba dzieci
korzystających z
dożywiania

3.Udzielanie świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i świadczeń
wychowawczych 500+.

Liczba rodzin i
dzieci objętych
pomocą.

Tut. Ośrodek na podstawie Uchwały nr
III/31/2018
Rady
Miejskiej
w
Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018
roku
w
sprawie
ustanowienia
wieloletniego lokalnego programu
osłonowego „Posiłek w szkole i w
domu na terenie Gminy Krzeszowice”
na lata 2019 – 2023, udzielił w 2020r.
pomocy w formie posiłku dla 54 dzieci.
W 2020r. świadczenie wychowawcze
500+ otrzymało 3695 rodzin (5943
dzieci), świadczenia rodzinne
otrzymało 1346 rodzin (1984 dzieci),
a fundusz alimentacyjny 94 rodzin
(152 dzieci)

Cel szczegółowy nr II:

Zadania:

1.Świadczenie pracy socjalnej na
rzecz rodziny

W 2020r. pracą socjalną objęto 376
rodzin w tym 593 osoby w rodzinach.

2.Pomoc w opiece i wychowaniu
dziecka poprzez wsparcie
asystenta rodziny.

Liczba rodzin
objętych pracą
socjalną
Liczba rodzin
objętych wsparciem
asystenta rodziny

3.Ustanowienie w razie potrzeby
rodziny wspierającej.

Liczba rodzin
wspierających

4.Organizacja i finansowanie
kosztów szkoleń asystentów
rodziny i rodzin wspierających

Liczba szkoleń,
spotkań i
konferencji

Zarówno w 2019r. jak i 2020r. nie
zgłosiła się żadna rodzina wyrażająca
chęć pełnienia roli rodziny
wspierającej.
W 2020r. z uwagi na stan epidemii nie
uczestniczyli w szkoleniach.

W 2020r. wsparciem asystenta
rodziny objęto 32 rodziny.
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5.Podnoszenie kompetencji rodzin Liczba szkoleń i
w zakresie prawidłowego
warsztatów
pełnienia funkcji opiekuńczo –
Liczba osób
wychowawczej poprzez szkolenia i
warsztaty.

6.Zapewnienie dostępu do
specjalistycznego poradnictwa w
tym prawnego, psychologicznego i
socjalnego.

Liczba udzielonych
porad
Liczba osób
korzystających ze
wsparcia

7. Promowanie prawidłowego
modelu rodziny w tym poprzez
organizowanie wydarzeń o
charakterze integrującym rodziny.

Liczba inicjatyw

W ramach projektu ,,Bezpieczna
Rodzina” realizowanego przez tut.
Ośrodek
w
2020r.,
współfinansowanego
w
ramach
programu osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w
tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” zorganizowano
warsztaty ,,Super rodzina” dla rodzin i
dzieci zagrożonych występowaniem
przemocy w rodzinie. W działaniach
terapeutycznych wzięło udział 5
rodzin w tym 4 objęte wsparciem w
formie asystenta rodziny.
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Krzeszowicach w
2020r. przeprowadziła 406 diagnoz
psychologicznych, 237
pedagogicznych i 252 logopedycznych.
Ponadto w ramach udzielania
bezpośredniej pomocy dzieciom i
młodzieży Poradnia prowadziła:
- zajęcia o charakterze
socjoterapeutycznym – 92 dzieci,
- indywidualną terapię psychologiczną
– 69 dzieci, - działania o charakterze
terapeutycznych (warsztaty w
szkołach) – 215 dzieci,
- porady bez badań – 102 porad,
- zajęcia Biofeedback – 10 dzieci,
- zajęcia grupowe aktywizujące wybór
kierunku kształcenia – 25,
- wydano w sprawach kształcenia i
wychowania 290 opinii.
Z uwagi na stan epidemii w 2020r. nie
zostały organizowane Imprezy
integracyjne dla rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny. Jednak
pamiętając o najmłodszych
pracownicy socjalni i asystenci
rodziny w 2020r. zorganizowali paczki
mikołajkowe.
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8. Prowadzenie działań
edukacyjnych na rzecz rodziny w
szczególności kierowanych do
rodziców i opiekunów.

Liczba podjętych
działań
Liczba osób

Zgodnie z otrzymanymi informacjami
placówki oświatowe w 2020r.
realizowały następujące działania:
 Szkoła Podstawowa w
Tenczynku zapewniła Kurs
Wideo dla rodziców i
nauczycieli ,,Ogarnij dzieci w
sieci” poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej szkoły, z
którego skorzystało ok 100
osób.
 Szkoła Podstawowa w
Miękini prowadziła 2 działania
edukacyjne dla 72 osób.
 Szkoła Podstawowa w
Ostrężnicy – zorganizowała 2
spotkania w formie warsztatów
dla rodziców uczniów klas IVIII nt.” Uzależnień
behawioralnych”,
uczestniczyło 22 rodziców.
 Szkoła Podstawowa w Sance
– 3 spotkania dla 70 osób.
 Zespół Placówek
Oświatowych w Woli
Filipowskiej – przeprowadził 1
działanie informacyjne
polegające na przygotowaniu i
zamieszczeniu na stronie
internetowej szkoły porad dla
rodziców w związku z
bezpieczeństwem i
wspieraniem dzieci w czasie
pandemii covid (porady
adresowane do wszystkich
rodziców uczniów – 261 osób)
 Przedszkole Samorządowe w
Krzeszowicach –
zorganizowało cykliczne espotkania w ramach
pedagogizacji rodziców oraz
wspieranie w organizowaniu
przez rodziców pracy zdalnej z
dzieckiem w wieku
przedszkolnym średnio w
każdej grupie wiekowej ok. 10
oraz przeprowadziło
pedagogizację /pogadanki i
ulotki/ w każdej grupie
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wiekowej – 14 grup po 2.

Cel szczegółowy nr III:
Liczba programów
Zadania:
Liczba osób
1.Realizacja programów
uczestniczących
edukacyjno – profilaktycznych
skierowanych do dzieci i rodziców.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami
placówki oświatowe w 2020r.
realizowały następujące działania:
 Liceum Ogólnokształcące w
Krzeszowicach zrealizowało 2
programy edukacyjnoprofilaktyczne: ,,Rak skóry” i
,,Rak piersi”, w którym udział
wzięło 250 osób.
 Szkoła Podstawowa w
Tenczynku zorganizowała:
program profilaktyczny dla klas
VI ,,Znajdź właściwe
rozwiązanie” – 50 uczniów,
program profilaktyczny dla klas
IV ,,Bieg po zdrowie” – 34
uczniów, warsztaty
profilaktyczne dla klas VII i VIII
– 88 uczniów.
 Szkoła Podstawowa w
Miękinia zrealizowała 2
programy dla 105 uczniów
 Szkoła Podstawowa w
Ostrężnicy - zrealizowała 4
programy, uczestniczyło 102
uczniów: Program edukacji
antynikotynowej „Nie pal przy
mnie proszę”- klasy I-III;
Ogólnopolski program
edukacyjny „Akademia
Bezpiecznego Puchatka” – klasa
I, Program edukacji
antynikotynowej „Znajdź
właściwe rozwiązanie”- klasy
V-VIII; Program
rekomendowany dotyczący
wczesnej inicjacji alkoholowej
„Debata” – klasy VII-VIII.
 Szkoła Podstawowa nr 1 w
Krzeszowicach – zrealizowała
program ,,Tolerancja i Szacunek
– to mój wizerunek, w którym
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2. Realizacja programu z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla
dzieci i młodzieży w formie
wypoczynku połączonego z
działaniami obejmującymi
profilaktykę uzależnień.
3.Prowadzenie i rozwój placówek
wsparcia dziennego

Liczba
wypoczynków
Liczba osób
uczestniczących

Liczba dzieci
uczestniczących w
zajęciach placówki
Liczba placówek

wzięło udział 151 uczniów.
 Szkoła Podstawowa nr 2 w
Krzeszowicach – zrealizowała
4 programy dla 148 uczniów.
 Szkoła Podstawowa w Sance
– 1 program dla 9 dzieci i 18
rodziców.
 Zespół Placówek
Oświatowych w Woli
Filipowskiej – 11 działań dla
216 osób.
 Przedszkole Samorządowe w
Krzeszowicach w ramach
zadania zapewniało dzieciom
bezpieczeństwo i zapoznawało
z zasadami bezpieczeństwa w
przedszkolu, na wycieczkach i
na placu zabaw.
Z informacji uzyskanych od
Pełnomocnika Burmistrza ds.
Przeciwdziałania Uzależnieniom
wynika, iż konkurs na wypoczynek w
2020r. został ogłoszony, jednak ze
względu na pandemię covid 19
zadanie nie zostało zrealizowane,
W 2020r.
na
terenie
Gminy
Krzeszowice funkcjonowała jedna
placówka wsparcia dziennego w
Tenczynku. Opiekuńcza placówka
wsparcia w Tenczynku zgodnie z
zadaniem w okresie od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
zapewniła opiekę i pomoc 54 dzieci.
W gminie Krzeszowice działają
również trzy świetlice podwórkowe
prowadzone przez ZHP Chorągiew
Krakowską w ramach programu
„Małopolska
Sieć
Świetlic
Podwórkowych”.
- Świetlica „Drużyna Pierścienia”
działa w Nawojowej Górze, miejsce
zbiórki to sołtysówka. Spotkania
świetlicy odbywały się w soboty, o
godz. 15.,
- Świetlica „Arbor” działa w
Krzeszowicach, miejsce zbiórki to
harcówka 4 SH „Żywioły” w budynku
SP nr 1, ul. Długa 22, Krzeszowice.
Spotkania świetlicy odbywały się w
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soboty, o godz. 9.,
- Świetlica „Leśni Zwiadowcy” działa w
Krzeszowicach, miejsce zbiórki to
harcówka 4 SH „Żywioły” w budynku
SP nr 1, ul. Długa 22, Krzeszowice.
Spotkania świetlicy odbywały się w
soboty, o godz. 11.30.
Łącznie w 2020r. dziesięcioro dzieci
zrealizowało indywidualne plany
rozwoju. Wychowankowie zdobyli
łącznie 85 sprawności. Koszt zadania
wyniósł 93 168,08 zł.
4.Organizowanie spotkań
poświęconych bezpieczeństwu
dzieci i młodzieży.

Liczba spotkań
Liczba osób

Komisariat Policji w Krzeszowicach
zorganizował w 2020r. 17 spotkań dla
dzieci i młodzieży dotyczących
bezpieczeństwa, w których łącznie
wzięło udział 566 osób.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami
placówki oświatowe w 2020r.
realizowały następujące działania:
 Liceum Ogólnokształcące w
Krzeszowicach zorganizowało
spotkania na lekcjach
wychowawczych i zebraniu z
rodzicami, w którym wzięło
udział 366 osób.
 Szkoła Podstawowa w
Tenczynku zorganizowała
warsztaty profilaktyczne dla
klas III i IV ,,Hejt w Internecie”
dla 85 uczniów oraz
,,Cyberprzemoc i inne
zagrożenia internetowe” dla 50
uczniów.
 Szkoła Podstawowa w
Miękini przeprowadziła 2
spotkania dla 32 uczniów.
 Szkoła Podstawowa w
Ostrężnicy – przeprowadziła
14 zajęć oraz zrealizowała w/w
zagadnienia podczas zajęć z
wychowawcą w
poszczególnych oddziałach, w
których uczestniczyło 64
uczniów m.in.: Warsztaty
profilaktyczne dotyczące
fonoholizmu – klasy V i VI
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(wspólnie); Warsztaty
profilaktyczne dotyczące
depresji u dzieci i młodzieży
„Smutno, że aż boli” - 2
warsztaty klasy VII-VIII;
Warsztaty profilaktyczne dla
uczniów klasy IV, rozwijające
kompetencje emocjonalnospołeczne (radzenie sobie z
emocjami, współpraca w
grupie, rozwiązywanie
konfliktów); Cykl zajęć (10
zajęć) z wychowawcą i
pedagogiem szkolnym
podnoszących kompetencje
emocjonalno-społeczne
uczniów- klasa VII.
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Krzeszowicach –
zorganizowała pogadanki na
temat ,,Bezpieczna droga do i ze
szkoły” oraz ,,Jak bezpiecznie
spędzać czas w szkole i poza
szkołą” dla 470 uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Krzeszowicach - zrealizowała
19 spotkań dla 430 uczniów.
Szkoła Podstawowa w Sance
– 1 spotkanie zewnętrzne dla
50 osób oraz 10 spotkań
wewnętrznych dla 150 dzieci.
Zespół Placówek
Oświatowych w Woli
Filipowskiej – przeprowadziła
2 działania dla 98 osób.
Przedszkole Samorządowe w
Krzeszowicach
zorganizowało spotkania dla
całej społeczności
przedszkolnej – 306 dzieci
spotkało się z
przedstawicielami Straży
Miejskiej w Krzeszowicach – 2
x, Straży Pożarnej – 2 x i Policji
2x.
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5. Realizacja programów z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród
dzieci i młodzieży.

Liczba programów
Liczba osób

6. Realizacja programów
promujących zdrowy styl życia
wśród dzieci i młodzieży.

Liczba programów
Liczba osób

Z informacji uzyskanych od
Pełnomocnika Burmistrza ds.
Przeciwdziałania Uzależnieniom
wynika, iż w ramach realizacji
programów z zakresu profilaktyki
uzależnień wśród dzieci i młodzieży
zorganizowano:
a) 1 spotkanie integracyjne o
charakterze profilaktycznym
skierowane do dzieci,
młodzieży i dorosłych –
spotkanie miało charakter
otwarty - ok.150 uczestników.
b) 1 gminne spotkanie
profilaktyczne skierowane do
dzieci, młodzieży – 120
uczestników.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami
placówki oświatowe w 2020r.
realizowały następujące działania:
 Liceum Ogólnokształcące w
Krzeszowicach - prowadziło
edukacje zdrowotną na lekcjach
wychowania fizycznego i
lekcjach edukacji dla
bezpieczeństwa, w której
wzięło udział 200 osób.
 Szkoła Podstawowa w
Tenczynku wzięła udział w
gminnej Kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł – lekcje
wychowawcze, konkury,
plakaty dla ok 100 uczniów,
oraz uczniowie klas I-V
uczestniczyli w akcjach ,,Mleko
w Szkole” i ,,Owoce i warzywa
w szkole” – ok. 200 uczniów.
 Szkoła Podstawowa w
Miękini zrealizowała 2
programy dla 39 uczniów.
 Szkoła Podstawowa w
Ostrężnicy przeprowadziła 11
warsztatów/zajęć oraz
realizacja w/w zagadnienia
podczas zajęć z wychowawcą w
poszczególnych oddziałach,
uczestniczyło 86 uczniów:
„Wiem, że dobrze jem” – 2
warsztaty dla uczniów z klas
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Cel szczegółowy nr IV:
Zadania:
1.Współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinnej lub
instytucjonalnej formie pieczy
zastępczej

2.Podejmowanie współpracy z
podmiotami działającymi na rzecz
powrotu dziecka z pieczy
zastępczej do rodziny biologicznej.

IV- VI; ,,Zakazany owoc”- 3
warsztaty dla uczniów z klas IIII; Program „Akademia
Dojrzewania Lactacyd” dla
dziewcząt z klas VI-VIIIrealizacja programu w każdej
klasie (6 zajęć).
 Szkoła Podstawowa nr 1 w
Krzeszowicach - zrealizowała
4 programy łącznie dla 450
uczniów.
 Szkoła Podstawowa nr 2 w
Krzeszowicach – 4 programy
dla 149 uczniów.
 Szkoła Podstawowa w Sance
– 4 programy dla 150 dzieci.
 Zespół Placówek
Oświatowych w Woli
Filipowskiej – 2 działania dla
267 osób.
 Przedszkole Samorządowe w
Krzeszowicach zorganizowało
działania sprzyjające zdrowiu i
promujące aktywny styl życia
dla całej społeczności – 306
dzieci.
Liczba dzieci
W 2020r. w pieczy instytucjonalnej
umieszczonych w
umieszczono 2 dzieci w tym jedno w
pieczy zastępczej,
pieczy instytucjonalnej i jedno w
wysokość środków
pieczy rodzinnej. Natomiast łączna
na pokrycie pobytu
liczba dzieci przebywających w pieczy
w 2020r., za które Gmina Krzeszowice
ponosiła odpłatność wynosiła 49.
Wysokość kosztów poniesionych przez
Gminę Krzeszowice za pobyt dzieci w
pieczy wynosiła łącznie 520 646,26zł
Liczba dzieci
W 2020r. pieczę opuściło 8 dzieci w
powracających do
tym 5 pieczę instytucjonalną a 3 pieczę
rodzin
rodzinną.
W
tut.
Ośrodku
biologicznych\liczba organizowane były zespoły do spraw
spotkań zespołów
asysty w 2020r. odbyło się 50 takich
ds. oceny sytuacji
spotkań. Asystenci rodziny regularnie
dziecka
uczestniczyli również w zespołach ds.
okresowej
oceny
dziecka
w
Powiatowym
Centrum
Pomocy
Rodzinie w Krakowie i Placówkach
Opiekuńczo – Wychowawczych –
łącznie w 2020r. 12 spotkań.

14

3.Podejmowanie współpracy z
rodziną biologiczną w zakresie
opracowania planu pracy z
rodziną zbieżnego z planem
pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej.

Liczba rodzin
podejmujących
współpracę

W 2020r. wsparciem asystenta
rodziny objęte były 32 rodziny, z tego
8
rodzin
współpracowało
z
asystentem w celu powrotu dziecka z
pieczy
zastępczej
do
rodziny
biologicznej.
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2.

Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie

od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z
rodziną.
Zadaniowy czas pracy asystentów polega na tym, że 8h pracy przede wszystkim
w terenie mają wykonywać w ciągu doby w różnych godzinach, ale zgodnie z kodeksem
pracy. Asystenci rodziny, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków,
na bieżąco konsultowali się z pracownikami socjalnymi, psychologiem, prawnikiem,
członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, jak również kuratorami, pracownikami szkół i przedszkoli, a także osobami
zatrudnionymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.
3.

Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek

wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
3.1 Asystent rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w ramach realizacji tego
zadania zatrudniał pięciu asystentów rodziny, w systemie zadaniowego czasu pracy,
w łącznym wymiarze 4 i ¼ etatów – stan na 31.12.2020r.
W 2020 roku wsparciem asystenta zostało objętych ogółem 32 rodziny (57
dzieci w tym w rodzinie przebywa 48 dzieci, a 9 dzieci przebywa w pieczy
zastępczej). W rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny

- 31 rodziny to

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawcze
natomiast jedna rodzina objęta jest wsparciem w ramach ustawy o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin ,,Za życiem” .
W ubiegłym roku Asystenci rozpoczęli pracę z 10 rodzinami, natomiast
z pozostałymi 22 rodzinami praca była kontynuowana od lat poprzednich (w tym dwie
rodziny są zobowiązane do współpracy na podstawie Postanowienia Sądu zgodnie z art.
109 § 2 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
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ROK

LICZBA RODZIN

2015

19

2016

24

2017

35

2018

44

2019

48

2020

32

Tabela 1: Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2015 - 2020r.

W okresie sprawozdawczym procedura „Niebieskie Karty”, dokumentująca
zjawisko przemocy w rodzinie, była prowadzona w 6 rodzinach objętych wsparciem
asystenta rodziny.
W omawianym okresie zakończono współpracę z 9 rodzinami, w tym 2 rodziny
zmieniły miejsce zamieszkania, 5 rodzin zakończyło współpracę z uwagi na poprawę
sytuacji i realizowane założenia planu pomocy. Natomiast z 1 rodzinom zakończono
pracę z uwagi na brak współpracy i realizacji wyznaczonych celów. Ponadto 1 rodzina w
2020r. zrezygnowała z pomocy w formie asystenta rodziny.
Liczba

rodzin

objętych

wsparciem

asystenta

rodziny

w

2020r.

w poszczególnych miejscowościach gminy Krzeszowice
MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA RODZIN

Krzeszowice

17

Miękini

3

Nowa Góra

1

Tenczynek

3

Wola Filipowska

3

Filipowice

2

Ostrężnica

1

Nawojowa Góra

2

Tabela 2: Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w poszczególnych miejscowościach.
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Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta w 2020r.

9

48

dzieci przebywajace w rodzinie

dzieci przebywające w pieczy

Tabela 3. Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny w roku 2020.

Przekrój wiekowy dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
PRZEKRÓJ
WIEKOWY
0-3 lat

DZIECI PRZEBYWAJĄCE W
RODZINIE
11

DZIECI PRZEBYWAJĄCE W
PIECZY
1

4-6 lat

13

3

7-12 lat

15

4

13-18 lat

9

1

Łącznie

48

9

Tabela 4. Przekrój wiekowy dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w roku 2020.
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W 2020 roku asystenci rodzin:
a) opracowali 54 plany pracy z rodziną (opracowanie i realizacja we współpracy z jej
członkami oraz w konsultacji z pracownikami socjalnymi),
b) zorganizowali 50 spotkań zespołu ds. asysty rodzinnej;
c) opracowali 53 okresowe oceny sytuacji rodziny;
d) uczestniczyli w opracowaniu planów pracy z rodziną, której dziecko jest umieszczone
w pieczy zastępczej (opracowanie we współpracy z powiatowym koordynatorem pieczy
zastępczej),
e) udzielali pomocy oraz uczyli członków rodziny konstruktywnego i właściwego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
f) udzielali pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz
wychowawczych z dziećmi,
g) prowadzili indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,
h) sporządzali opinie na wniosek Sądu o rodzinie i jej członkach,
i) współpracowali z zespołem interdyscyplinarnym lub grupami roboczymi, o których
mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
j) współpracowali z kuratorami rodzinnymi.
Z uwagi na stan epidemii w 2020r. nie zostały organizowane w Imprezy integracyjne dla
rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Jednak pamiętając o najmłodszych
pracownicy socjalni i asystenci rodziny w 2020r. zorganizowali paczki mikołajkowe, nie
zabrakło zatem prezentów, które ucieszyły wszystkie dzieci.

3.2. Poradnictwo specjalistyczne.
W obszarze działań pomocowych duże znaczenie ma również zapewnienie rodzinie
przeżywającej trudności dostępu do poradnictwa specjalistycznego w tym
psychologicznego
i prawnego.
W 2020 roku psycholog udzielił ogółem 136 porad - 49 klientom GOPS, w tym 3
objętych wsparciem asystenta rodziny. Natomiast starszy inspektor zatrudniony w
GOPS, posiadający wykształcenie prawnicze, udzielił łącznie 35 porad prawnych dla 31
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osób w tym 10 porad dla osób objętych wsparciem asystenta rodziny. Najwięcej spraw
dotyczyło prawa rodzinnego, w tym związanych z roszczeniami alimentacyjnymi,
pozwów o rozwód lub separację, uregulowania kwestii dotyczących rozdzielności
majątkowej.
Ponadto w ramach projektu ,,Bezpieczna Rodzina”

współfinansowanego w

ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w
tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zorganizowano
spotkania dla dzieci z psychoterapeutą dziecięcym, z których skorzystało – 27 dzieci
w tym 9 z rodzin objętych pomocą asystent. W ramach projektu zorganizowane
zostały także warsztaty ,,Super rodzina” dla rodzin i dzieci zagrożonych
występowaniem przemocy w rodzinie. Pierwszą grupę warsztatową stanowili rodzice,
dla których tematyka nakierowana była na budowanie konstruktywnych relacji z
dzieckiem oraz na tworzenie świadomej relacji z samym sobą. Drugą grupę warsztatową
stanowiły dzieci. Celem zajęć było wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci,
doświadczenie własnych zasobów, odkrycie swojego miejsca w grupie. Pod kierunkiem
psychologa dzieci ujawniały nagromadzone emocje i uczyły się sposobów ich
odreagowywania.

W działaniach terapeutycznych wzięło udział 5 rodzin w tym 4

objęte wsparcie w formie asystenta rodziny.
3.3 Placówki wsparcia dziennego.
Na terenie Gminy Krzeszowice funkcjonowała jedna placówka wsparcia
dziennego w Tenczynku. Opiekuńcza placówka wsparcia w Tenczynku zgodnie z
zadaniem w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zapewniła opiekę i
pomoc 54 dzieci.
Po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu wspierania rodziny: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w
placówce wsparcia dziennego dla 30 dzieci, mieszkańców gminy Krzeszowice w okresie
od dnia 1stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” - Gmina Krzeszowice zleciła to zadanie
organizacji pozarządowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która jako jedyna złożyła
ofertę i przyjęła realizację na kwotę 120 504,00 zł. Zajęcia w placówce wsparcia
dziennego odbywały się codziennie, bez sobót i niedziel. W czasie, gdy placówka była
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czasowa zawieszona, zgodnie z poleceniem nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia
11.03.2020 r. oraz poleceniem nr 276/2020 / decyzją nr 200/2020 z dnia 30.10.2020 r.
(12 marca do 24 maja oraz 2.11.2020 do odwołania) zajęcia prowadzone były zdalnie,
kontakt z dziećmi odbywał się przez komunikatory on-line. Rodziny oraz dzieci
zaniepokojone sytuacją epidemiologiczną były pocieszane przez wychowawców i w
miarę umiejętności wychowawców, była udzielana pomoc terapeutyczna. Dowożone
były paczki żywnościowe dla rodzin w tym paczki mikołajowe. Kształtowane były
umiejętności przystosowania do życia w nowych warunkach podczas epidemii COVID19. Dzieci brały udział w akcjach: „Bedzie dobrze” – zachęcane były do malowania
popularnych tęcz, oznaczających wiarę i cud, „Pomoc dla seniora” dzieci zachęcane były
do wysyłania swoich prac plastycznych na FB caritasu, akcji epidemii „Podczas wirusa
miej sportowego blusa”, podczas której dzieci zachęcane były do wysyłania zdjęć
podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
Celem placówki, zgodnie z zadaniami i umową było otoczenie opieką, pomoc w
zadaniach domowych, wychowywanie, organizowanie czasu wolnego w postaci
różnorodnych zajęć i zabaw, wspierania dziecka i jego rodziny, rozwijanie uzdolnień i
talentów

dziecka,

pomoc

w

niepowodzeniach

poprzez

organizowanie

zajęć

profilaktycznych, wyrównawczych, wspieranie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie
postaw moralnych, chronienia młodego człowieka przed środowiskiem destrukcyjnym,
kształtowanie umiejętności komunikowania się, organizowanie dożywienia w postaci
ciepłego posiłku – dotyczy to dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych
oraz dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze.
epidemiologicznym

W związku ze stanem

wszystkie zabawy i zajęcia odbywały się zgodnie z zasadami

bezpieczeństwa BHP w zakresie warunków sanitarnych.
W gminie Krzeszowice działają również trzy świetlice podwórkowe prowadzone przez
ZHP

Chorągiew Krakowską

w

ramach

programu „Małopolska

Sieć Świetlic

Podwórkowych”.
- Świetlica „Drużyna Pierścienia” działa w Nawojowej Górze, miejsce zbiórki to
sołtysówka. Spotkania świetlicy odbywały się w soboty, o godz. 15.,
- Świetlica „Arbor” działa w Krzeszowicach, miejsce zbiórki to harcówka 4 SH „Żywioły”
w budynku SP nr 1, ul. Długa 22, Krzeszowice. Spotkania świetlicy odbywały się w
soboty, o godz. 9.,
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- Świetlica „Leśni Zwiadowcy” działa w Krzeszowicach, miejsce zbiórki to harcówka 4 SH
„Żywioły” w budynku SP nr 1, ul. Długa 22, Krzeszowice. Spotkania świetlicy odbywały
się w soboty, o godz. 11.30.
Bezpośrednie prowadzenie na terenie gminy pełni Hufiec ZHP Krzeszowice jako oddział
terenowy ZHP Chorągiew Krakowska. Rok 2020 z uwagi na pandemię i wynikające z niej
obostrzenia był bardzo trudny dla prowadzenia działalności wychowawczej w formie
świetlicy podwórkowej. W związku z zarządzeniem

Wojewody Małopolskiego dot.

zakazu organizowania spotkań na żywo w okresie od 12 marca do 31 maja i od 2
listopada do końca roku 2020 część działań realizowana była w kontakcie zdalnym,
zarówno indywidualnym jak i w formie spotkań online. Pomimo tak trudnego roku
wychowankowie świetli wzięli udział w kilku spotkaniach i wyjazdach wspólnych.
Do świetlicy uczęszczało po 15 dzieci niestety po pierwszej fali pandemicznego zakazu
działań na żywo do świetlicy nie powróciło łącznie 16 dzieci (4 Arbor, 5 Leśni
Zwiadowcy, 7 Drużyna Pierścienia). Dzieci zrezygnowały z różnych przyczyn, w dużej
mierze wiążących się z strachem przed uczestnictwem w zajęciach grupowych ze
względu na sytuację rodzinną (osoby starsze, przewlekle chore w rodzinie) lub zmianą
sytuacji rodzinnej w wyniku której rodzina przestała być zainteresowana takim
wsparciem. Składy uzupełniono do 15 w każdej świetlicy przed letnim wyjazdem. Z
pośród dzieci, które wypisano ze składu świetlicy z dniem 1.07.2020 troje zrealizowało
zaplanowane indywidualne plany rozwoju (Drużyna Pierścienia). Łącznie w 2020
dziesięcioro dzieci zrealizowało indywidualne plany rozwoju, w związku z czym
uwzględniono nowe plany. Wychowankowie zdobyli łącznie 85 sprawności. Koszt
zadania wyniósł 93 168,08 zł.

4. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz
kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny
wspierające.
GOPS w roku 2020 pozyskał od Wojewody Małopolskiego kwotę 3825zł celem
dofinansowania kosztów wynagrodzeń (dodatków i nagród) dla asystentów rodziny
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w związku pracą w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami wynikającymi z
zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
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 od
2012 roku:
- 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).

Zgodnie z powyższymi założeniami w okresie od stycznia do grudnia 2020r.
tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt 49 dzieci w pieczy zastępczej, co
przedstawiają poniższe tabele. W w/w okresie piecze zastępczą opuściło 8 dzieci.
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Liczba małoletnich dzieci przebywających w pieczy w 2020
roku, którym GOPS współfinansował pobyt

Piecza
instytucjonalna

12

Piecza
rodzinna 37

Tabela 6: Liczba małoletnich pochodzących z Gminy Krzeszowice przebywających w pieczy
zastępczej w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku.

Podział dzieci przebywających w pieczy według rodzaju pieczy zastępczej
RODZAJ PIECZY

ILOŚĆ DZIECI

PIECZA INSTYTUCJONALNA
placówki typu interwencyjnego:

1

placówki typu socjalizacyjnego

11

placówki typu rodzinnego
Ogółem

0
12

PIECZA RODZINNA
rodzina spokrewniona

11

rodzina zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego

14

rodzina niezawodowa

5

rodzinny dom dziecka

7

OGÓŁEM

37

Tabela 7: Podział małoletnich przebywających w pieczy zastępczej w okresie od stycznia do grudnia
2020roku według rodzaju pieczy zastępczej.
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W okresie od 2012r. do 2020r. zostało umieszczonych w pieczy zastępczej łącznie
94 dzieci z terenu Gminy Krzeszowice, za które Gmina pokrywała koszty pobytu, w tym
46 w pieczy instytucjonalnej i 48 w pieczy rodzinnej.
W w/w latach pieczę opuściło łącznie 53 dzieci (34 – piecza instytucjonalna, 19 –
rodzinna). Zatem według stanu na dzień 31.12.2020r. w pieczy pozostaje 41 dzieci w
tym w pieczy rodzinnej 34 dzieci, natomiast w pieczy instytucjonalnej 7 dzieci.

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2012 r. do
31.12.2020r.
LATA

PIECZA

PIECZA RODZINNA

ŁĄCZNIE

INSTYTUCJONALNA
2012

6

9

15

2013

2

9

11

2014

2

3

5

2015

9

2

11

2016

6

0

6

2017

2

8

10

2018

6

8

14

2019

12

8

20

2020

1

1

2

2012-2020 łącznie

46

48

94

Tabela 8: Liczba małoletnich pochodzących z Gminy Krzeszowice umieszczonych w pieczy zastępczej od
dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2020r.

Liczba dzieci opuszczających pieczę zastępczą w okresie od 01.01.2012 r. do
31.12.2020r.
LATA

PIECZA

PIECZA RODZINNA

ŁĄCZNIE

INSTYTUCJONALNA
2012

1

0

1

2013

4

2

6

2014

3

4

7

2015

2

1

3

2016

10

0

10

2017

3

4

7

2018

1

3

4
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2019

5

2

7

2020

5

3

8

2012-2020 łącznie

34

19

53

Tabela 9: Liczba małoletnich pochodzących z Gminy Krzeszowice opuszczających pieczę zastępczą w
okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2020r.

Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę Krzeszowice za pobyt małoletnich
w pieczy zastępczej
LATA

PIECZA

PIECZA RODZINNA

ŁĄCZNIE

INSTYTUCJONALNA
2012

10 492,75z

3 605,81zł

14 098,56zł

2013

47 298,74zł

11 467,91zł

58 766,65zł

2014

42 998,84zł

67 519,36zł

110 518,20zł

2015

69 113,17zł

111 334,56zł

180 347,73zł

2016

102 758,51zł

117 889,33zł

220 647,84zł

2017

99 194,13zł

135 067,69zł

234 261,82zł

2018

114 150,74zł

150 384,54zł

264 535,28zł

2019

146 035,91zł

174 462,97zł

320 498,88zł

2020

261 893,64

258 752,62

520 646,26zł

Tabela 10. Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę Krzeszowice za pobyt małoletnich w
pieczy zastępczej w kolejnych latach.

Podkreślić należy, że w porównaniu do 2019 roku ponoszone przez Gminę
Krzeszowice wydatki za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej wzrosły (w 2019 roku
analogiczne koszty wynosiły 320 498,88 zł). Wydatki te zwiększyły się z uwagi na
znaczny wzrost średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego (Zarządzenie nr
34/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 26.02.2020r.), a mianowicie:
- koszt pobyt dziecka w POW w Miękinia wzrósł o 1553,02zł miesięcznie w
porównaniu z rokiem 2019r.,
- koszt pobytu dziecka w Domu Dziecka w Sieborowicach wzrósł o 775,28zł
miesięcznie w porównaniu z rokiem 2019r.,
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- natomiast w POW typu interwencyjnego w Skawinie wzrósł o 654,67zł
miesięcznie w porównaniu z rokiem 2019r.
Zauważona tendencja powoduje, iż w 2021 roku wydatki na wskazany cel mogą
przekroczyć kwotę 600 000 zł.
Według stanu na dzień 31.12.2020r. Gmina Krzeszowice ponosiła odpłatność za 49
dzieci:
- za 26 dzieci w wymiarze 50% ;
- za 19 dzieci w wymiarze 30%;
- za 4 dzieci w wymiarze 10%.
Wydatki na ten cel w dalszych latach będą zależeć od liczby dzieci przebywających
w pieczy zastępczej, jak również rodzaju pieczy zastępczej jednak Gmina musi je
obligatoryjnie ponosić.
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
Zarówno za pierwsze, jak i za drugie półrocze 2019 roku zostały sporządzone przez
GOPS sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i przekazane do Wydziału
Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wymaganym
terminie. Ponadto w CAS pracownicy GOPS systematycznie wypełniali sprawozdania
jednorazowe dot. realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
7. Monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej
Pracownicy socjalni GOPS w Krzeszowicach we współpracy z asystentami
rodziny na bieżąco monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W tym
zakresie współpracują także z pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia,
policją, kuratorami sądowymi i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt
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z rodziną. Również członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych w ramach swoich
obowiązków wymieniają się z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny uwagami
na temat stwierdzonych problemów w rodzinach z małoletnimi dziećmi, w tym także
tych, które są lub były objęte wsparciem asystenta. Każdorazowo, w przypadku
powzięcia informacji o nieznanej dotąd pracownikom GOPS o rodzinie czy też po
zaistnieniu nowych okoliczności, rozważana jest zasadność podjęcia pracy z rodziną
przez asystenta rodziny.
Istotną rolę pełnią wspomniane powyżej spotkania zespołu ds. asysty rodzinnej,
podczas których szczegółowo omówiona zostaje aktualna sytuacja rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny i rozważane są kierunki dalszej pracy. Ponadto asystenci
rodziny dokonują monitoringu sytuacji rodzin, z którymi została zakończona praca
asystenta rodziny. Powyższe działania umożliwiają weryfikację efektów pracy
asystentów.
Praca z rodziną a zostawienie dziecka w pieczy:
- często dla rodziny jest to szok, za który obwinia pracowników Ośrodka;
- dla niektórych rodziców jest to sytuacja, która ułatwia im kontynuowanie w sposób
wygodny negatywnych zachowań;
- część rodzin uzmysławia sobie, że to było jedyne źródło dochodu i chce je dalej mieć;
- niewiele rodzin widzi swoje błędy, złe nawyki w nieradzeniu sobie w wychowaniu,
poddaje się pracy i współpracy z asystentem, aby dzieci wróciły do rodziny biologicznej;
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III. Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu
wspierania rodziny w roku 2021
1. Rozwój działań edukacyjnych dla rodzin w tym warsztaty edukacyjne, których
celem

będzie

m.in.:

wzmacnianie

opiekuńczych

i

wychowawczych

kompetencji rodziców również w rodzinach zagrożonych przemocą, nauka
prawidłowych postaw wychowawczych, wspieranie rodziców w radzeniu
sobie

w

codziennych

kontaktach

z

dziećmi,

nauka

umiejętności

interpersonalnych, umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
2. Kontynuacja organizacji spotkań w tym okolicznościowych asystentów
rodziny i innych pracowników GOPS z rodzinami objętymi wsparciem
asystenta;
3. Podnoszenie

kwalifikacji

asystentów

rodziny,

poprzez

udział

w szkoleniach i innych formach kształcenia.
4. Udział w finansowaniu pobytu dziecka w pieczy zastępczej w jeszcze
szerszym zakresie niż w 2021 roku, co wynika z rosnących z każdym rokiem
kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej oraz ponoszenie wydatków z
tytułu ewentualnego umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci.
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