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I. Wprowadzenie 

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                  

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.  poz. 998 ze zm.), w terminie do 31 marca 

każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wpieraniu rodziny                

i systemie pieczy zastępczej upoważniony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej             

w Wągrowcu. 

Zadania gminy obejmujące wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzmocnienie 

rodziny i pracę na rzecz integracji rodzin poprzez zapewnienie spójności i ciągłości 

oddziaływań na rodziny, również po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej realizowane 

są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Stosownie do zapisów cytowanej ustawy, uchwałą nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej              

w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2016 r. został zatwierdzony Miejski Program Wspierania 

Rodziny na lata 2016-2018.  

Adresatami tego programu były rodziny przeżywające trudności w prawidłowym 

funkcjonowaniu, a zwłaszcza w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, bez względu 

na rodzaj dysfunkcji występujący w tych rodzinach.  

Celem głównym programu było wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez:  

a) podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny; 

b)  wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego 

funkcjonowania; 

c) podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami 

dysfunkcyjnymi; 

d) wzmocnienie roli i funkcji rodziny przez podejmowanie działań na rzecz powrotu 

dziecka do rodziny naturalnej. 
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II. Zadania własne gminy w myśl art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny    

i systemie pieczy zastępczej 

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, praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych; 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzieleniem 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 preadaptacyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,                           

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy.  

 

Współczesna rodzina znajduje się pod naporem wielu czynników zewnętrznych, które 

wpływają na jej gwałtowne, wielorakie przemiany. Jedne z nich wywierają wpływ pozytywny 

i polepszają warunki życia, inne zaś powodują jej dezorganizację i jej członków w samej 

rodzinie i poza nią. Na rodzinę wpływ wywierają również czynniki wewnątrz rodzinne. 

Niepokój budzi fakt, że współczesne rodziny coraz mniej efektywnie wypełniają swoją 

funkcję opiekuńczo - socjalizacyjno - wychowawczą. Główne problemy dezorganizujące 

życie rodzinne to: alkoholizm, przemoc w rodzinie, niewydolność w pełnieniu funkcji 
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opiekuńczo- wychowawczych, rozpad rodziny przez rozwód, niskie kwalifikacje ogólne         

i etyczne. Dysfunkcjom tym często towarzyszy problem ubóstwa spowodowany 

długotrwałym bezrobociem.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS w Wągrowcu, po dokonanej analizie 

sytuacji i określeniu przyczyn kryzysu obejmował wsparciem osoby i rodziny, które znalazły 

się w trudnej sytuacji życiowej i nie były wstanie samodzielnie przezwyciężyć występujących 

problemów bez pomocy z zewnątrz.  

Z danych MOPS wynika, że wśród 136 rodzin posiadających dzieci i korzystających     

z pomocy MOPS w 2018 roku, 24 rodzin korzystało z usług asystentów rodziny 

zatrudnionych w MOPS Wągrowiec. 

Na terenie miasta Wągrowca funkcjonują instytucje i organizacje pozarządowe 

udzielające wsparcia rodzinom borykającym się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

m. in.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz       

z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji, placówki oświatowe oraz 

organizacje pozarządowe ze swoimi placówkami. 

 

Tabela nr 1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS Wągrowiec 

 

Wyszczególnienie 

                                          

2018 

 

Liczba mieszkańców Wągrowca 

w tym: 

kobiet 

24 506 

 

12 807 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy 

społecznej 

136 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 1035 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 1 556* 

Liczba rodzin korzystających z Funduszu Alimentacyjnego 168* 

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 227* 

Liczba rodzin korzystających ze stypendium szkolnego 91 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny 24 

Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych   w pieczy 

zastępczej w roku sprawozdawczym  

5 

Źródło: opracowanie własne 

*średnio miesięcznie 
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Tabela nr 2. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które Gmina ponosi odpłatność  

 

Lp. Rodziny zastępcze 2016 2017 

 

2018 

 

1. Liczba dzieci przebywających w 

pieczy zastępczej 
36 40 43 

2.  Liczba dzieci przebywających w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej 
1 0 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
  

Tabela nr 3. Wybrane przyczyny przyznawania pomocy, a liczba rodzin i osób w rodzinach na podstawie 

danych MOPS Wągrowiec  latach 2016-2018 

 

 
 
Powód trudnej sytuacji życiowej 
 
 
 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Liczba 

rodzin 

Liczba 
osób w 

tych 
rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 
osób w 

tych 
rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 
osób w 

tych 
rodzinach 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa. 
domowego 
W tym: 
- rodziny niepełne 

68 

 

 

 

 

54 

248 

 

 

 

 

170 

65 

 

 

 

 

51 

230 

 

 

 

 

158 

69 

 

 

 

 

54 

235 

 

 

 

 

163 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności 

 

55 

 

284 

 

43 

 

200 

 

 

33 

 

145 

Źródło: MPIPS-03 

 

 
 

Tabela nr 5. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wraz z ilością dzieci w rodzinie wg 

danych MOPS Wągrowiec w latach 2016-2018 

 

Liczba dzieci 

w rodzinie 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Liczba 

rodzin 

Łączna liczba 

dzieci w tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Łączna liczba 

dzieci w tych 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Łączna liczba 

dzieci w tych 

rodzinach 

1 5 5 5 5 7 7 

2 8 16 7 14 6 12 

3 9 27 7 21 6 18 

4 7 28 8 32 5 20 

5 1 5 1 5 0 0 

6 0 0 1 6 0 0 

Ogółem 30 81 29 83 24 57 

Źródło: opracowanie własne 
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III. Realizowane zadania 

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu realizował zadania według powyższej 

ustawy pomagając rodzinom w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Pomoc 

specjalistyczną w formie asystenta rodziny w 2018 roku skierowano do 24 rodziny, w 

których wychowywało się 57 dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych, niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo ze względu na 

brak kompetencji wychowawczych, niewydolnych ze względu na ograniczone możliwości 

intelektualne, dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

IV. Zadania asystenta rodziny 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny               

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

 opracowanie, we współpracy z członami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej plany pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pracy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

 udzielanie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstw domowego, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych              

z dziećmi, 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej, 

 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

 udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychospołecznych, 
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 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

 sporządzenie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi 

podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą lub innymi podmiotami, 

których pomoc przy wykonywaniu zadań uznał za niezbędną. 

 

Asystent rodziny w systemie wspierania rodziny odgrywał znaczącą rolę już na etapie 

profilaktyki. Jego zadaniem było kompleksowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, 

zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Charakter pracy asystenta jest odrębny, nie może być 

utożsamiany z pracą pracownika socjalnego, a nienormowany czas pracy dawał możliwości 

kontrolowania i stymulowania rodziny w różnych porach dnia. Wspieranie rodziny wymagało 

planowych działań mających na celu przewrócenie rodzinie zdolności do właściwego 

wypełniania swoich funkcji. 

      Dwaj asystenci rodziny, zatrudnieni na umowę o pracę, obejmowali pomocą                          

i wsparciem 24 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w których 

wychowywało się 57 dzieci. 

 

V. Efekty działań podejmowanych przez asystentów rodziny MOPS 

Wągrowiec 
 

1. poprawa funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziców, 

2. poprawa wyników w nauce i zachowania w domu oraz w szkole, 

3. lepsze gospodarowanie budżetem domowym,  

4. poprawa czystości i porządku w mieszkaniu oraz higieny osobistej małoletnich dzieci, 

5. pomoc w znalezieniu pracy, 

6. polepszenie warunków mieszkaniowych, 

7. motywowanie do  utrzymywania abstynencji i uczęszczania na terapię odwykową, 

8. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, 

9. pomoc w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, 
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10. pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych, 

11. pomoc w organizowaniu i  planowaniu  wolnego czasu dziecka, 

12. pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, stosowaniu kar i nagród.   

W miesiącu maju 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna Dłoń” zorganizował piknik 

rodzinny „Super Rodzinka”. W pikniku udział wzięło 13 rodzin, objętych wsparciem 

asystenta rodziny. Celem imprezy była integracja dzieci i rodziców, pokazanie w jaki sposób 

można aktywnie spędzić czas. Ponadto zostały zorganizowane warsztaty kulinarne 

„Przemytnicy warzyw”, w imprezie uczestniczyło 9 rodzin . Celem imprezy było przybliżenie 

rodzinom  zasad zdrowego odżywiania.  

 

           Wydatkowanie środków finansowych. 

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie  

102.809,35 zł. 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10  ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka               

w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości: 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Tabela nr 3. Wydatki za pobyt  dzieci w pieczy zastępczej 

 

Lp. Rok 2016 2017 

 

2018 

 

1. Rodziny zastępcze 155.073,10 176.56646 

 

220.595,83 

2.  Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze  
1.128,70 

 

0 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Mając na uwadze powyższe zapisy ustawowe dotyczące współfinansowania przez 

gminę kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz biorąc pod uwagę 

tendencję wzrostową dzieci z Gminy miejskiej Wągrowiec umieszczanych w rodzinach 
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zastępczych, wydatki na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2016 

– 2018  odznaczały się również tendencją wzrostową.  

Natomiast wydatków na realizację zadań własnych z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej Gmina miejska Wągrowiec w 2018 roku nie ponosiła.  

 

 

VI. Potrzeby związane z realizacją zadania. 

Potrzeby na 2020 r. w zakresie realizacji zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny                      

i systemie pieczy zastępczej przedstawiają się następująco: 

Zadania własne gminy. 

 wynagrodzenie 3 asystentów rodziny – 150 000,00 zł 

 współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 260 000,00 zł, 

Należy podkreślić, że środki zabezpieczone w budżecie (wyłączając koszty wynagrodzeń 

asystentów) są szacunkowe i będą uzależnione od umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej                            

w 2019 r.    

 

 


