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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 2019 r.  poz. 1111 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 VII/48/2019 Rady Miejskiej                   

w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2019 r. został zatwierdzony Gminny Program Wspierania 

Rodziny miasta Wągrowca na lata 2019 - 2021. Adresatami tego programu są rodziny 

przeżywające trudności w prawidłowym funkcjonowaniu, a zwłaszcza w pełnieniu funkcji 

opiekuńczej i wychowawczej, bez względu na rodzaj dysfunkcji występujący w tych 

rodzinach.  

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 143 rodzin posiadających dzieci i korzystających     

z pomocy MOPS w 2019 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 ze Świetlicą Socjoterapeutyczną, Miejska Komisja 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji, placówki 

oświatowe oraz organizacje pozarządowe. 
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Tabela nr 1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w Wągrowcu 
 

Wyszczególnienie 2019 r. 

Liczba mieszkańców Wągrowca 

w tym kobiet 

24 456 

12 793 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy 

społecznej 
143 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 546 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 1 511* 

Liczba rodzin korzystających z Funduszu Alimentacyjnego 156* 

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 204* 

Liczba rodzin korzystających ze stypendium szkolnego 66 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny 24 

Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych   w pieczy 

zastępczej w roku sprawozdawczym  
6 

*średnio miesięcznie 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela nr 2. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które Gmina ponosiła odpłatność  

w latach 2017 - 2019 
 

Rodziny zastępcze 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej 
40 43 38 

Liczba dzieci przebywających w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 
0 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 2017 - 2019 

 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Bezradność opiekuńczo-

wychowawcza i w 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, 
 

w tym rodziny niepełne 

 

65 

 

 
 

51 

 

230 

 

 
 

158 

 

69 

 

 
 

54 

 

235 

 

 
 

163 

 

71 

 

 
 

55 

 

225 

 

 
 

152 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub 

wielodzietności 

 

43 

 

200 

 

33 

 

145 

 

 

42 

 

184 

Źródło: MPIPS-03 
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Tabela nr 4. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wraz z ilością dzieci w rodzinie wg 

danych MOPS Wągrowiec w latach 2017 - 2019 
 

Liczba 

dzieci w 

rodzinie 

2017 r. 2018 r. 2019 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 7 7 2 2 

2 7 14 6 12 8 16 

3 7 21 6 18 5 15 

4 8 32 5 20 5 20 

5 1 5 0 0 1 5 

6 1 6 0 0 3 18 

Ogółem 29 83 24 57 24 76 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

II. 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 w 2019 r. zatrudniał na umowę o pracę 

dwóch asystentów Pomoc specjalistyczną w formie asystenta rodziny skierowano do                                  

24 rodzin, w których wychowywało się 76 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.  

 

III. Zadania asystenta rodziny 

Zadania asystentów rodziny obejmują: 

 opracowanie i realizację 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 planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 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, 
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 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, 

 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 oraz 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 uznano za niezbędną. 

 

Asystenci rodziny w systemie wspierania rodziny w Mieście odgrywają znaczącą rolę 

już na etapie profilaktyki. Ich zadaniem jest kompleksowe wspieranie rodzin wychowujących 

dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Charakter pracy asystenta nie może być 

utożsamiany z pracą pracownika socjalnego, nienormowany czas pracy daje możliwości 

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

planowych działań mających na celu przewrócenie ich zdolności do właściwego wypełniania 

swoich funkcji. 

 

IV. Efekty działań podejmowanych przez asystentów rodziny MOPS w 

Wągrowcu 
 

Praca asystentów rodziny przynosiła zauważalne efekty w postaci: 

 poprawy funkcji opiekuńczo–wychowawczej rodziców, 
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 poprawy wyników w nauce i zachowania w domu oraz w szkole, 

 lepszego gospodarowania budżetem domowym,  

 poprawy czystości i porządku w mieszkaniu oraz higieny osobistej małoletnich dzieci, 

 pomocy w znalezieniu pracy, 

 polepszenia warunków mieszkaniowych, 

 motywowania do  utrzymywania abstynencji i uczęszczania na terapię odwykową, 

 pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, 

 pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, 

 pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych, 

 pomocy w organizowaniu i  planowaniu  wolnego czasu dziecka, 

 pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, stosowaniu kar i nagród.   

 

 

V. Wydatkowanie środków finansowych. 

 

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w 

kwocie  208.389,98 zł. 

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

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 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 -  6 dzieci w 2019 r., 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 7 dzieci, 

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

zastępczej - 25 dzieci.  

 

Tabela nr 5. Wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 2017 – 2019 
 

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Rodziny zastępcze 176.566,46 220.595,83 208.389,98 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze  0 0 0 

 

Źródło: opracowanie własne 
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VI. Monitoring realizacji celów szczegółowych Programu za 2019 rok 

 

Cel szczegółowy 1 - Wspieranie rodzin z dziećmi przeżywających trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej: 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 
Dane liczbowe 

Przedszkole Żłobek 

Promocja placówek 

przedszkolnych wśród 

rodziców objętych wsparciem 

MOPS 

(działanie 1.1) 

Liczba dzieci skierowanych 

do przedszkola i żłobka 
1090 63 

Liczba spotkań promujących 

wychowanie przedszkolne 
27 10 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 
Dane liczbowe 

 

Organizowanie wypoczynku 

letniego i zimowego  oraz 

festynów, pikników, imprez 

sportowych  

i okolicznościowych 

(działanie 1.2) 

Liczba zorganizowanych  

form wypoczynku  oraz 

imprez 

 

4 ( MOPiRPA ) 

1 (MOPS) 

 

Liczba rodzin 

uczestniczących                    

w imprezach 

18 ( MOPiRPA) 

Liczba dzieci 

korzystających z 

wypoczynku 

152 (MOPiRPA i MOPS) 

 

Nazwa działania 
Nazwa 

wskaźnika 
Dane 

Rozwój oferty zajęć 

pozaszkolnych  

i pozalekcyjnych 

(działanie 1.3) 

Rodzaj 

zorganizowanych 

zajęć 

 

Miejski Dom Kultury m in.: 

- warsztaty Blue House, 

- zajęcia z rytmiki, 

- nauka gry na gitarze, 

- warsztaty decoupage, 

- Teatr Mały, 

- grupa marszowo taneczna „Fart”, 

- grupa baletowa, 

- warsztaty Lego Robotyka, 

- warsztaty improwizacji „Opowiedz mi bajkę”, 

- Kulturalna Akademia Przedszkolaka, 

- konkursy plastyczne i wiele innych. 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej m.in. : 

- Kurtyna” – Powiatowe Konfrontacje Małych 

Form Teatralnych, 

- konkursy recytatorskie „Kleks”, „Między 
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Wierszami”, 

- „Witryna” Powiatowe Konfrontacje, Szkolnych 

Zespołów Muzycznych i Tanecznych. 

  

- Miejska Biblioteka Publiczna: 

- konkursy plastyczne, 

- warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków              

– cykl spotkań Przedszkolaki w Bibliotece, 

- pasowanie przedszkolaka na czytelnika, 

- Teatraliada z biblioteką, 

- Mały Rycerz Ochrony Przyrody, 

- Wakacyjne spotkania z bajkami Disneya, 

- pikniki m.in. jesienny piknik z okazji Dnia 

Pyry i wiele innych. 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 
Dane liczbowe 

 

Prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego 

(działanie 1.4) 

Liczba dzieci objętych 

wsparciem w świetlicy 

socjoterapeutycznej 

48 

 

Nazwa 

działania 

Nazwa 

wskaźnika 

Dane liczbowe 

Dla rodzin 

wspieranych 

przez asystenta 

rodziny 

Dla rodzin, 

gdzie 

świadczone są 

specjalistyczne 

usługi 

opiekuńcze 

Warsztaty 

organizowane 

przez MOPiRPA 

Organizowanie 

warsztatów 

tematycznych, 

dla rodziców 

(działanie 1.5) 

 

 

Ilość 

zorganizowanych 

warsztatów 

„Zdrowa matka 

– zdrowe 

dziecko” 

- 10 rodzin 

Spotkania 

Grupy 

Samopomocy  

- 3 spotkania 

dla 11 rodzin w 

tym 12 dzieci 

1 program  

(7 warsztatów) 

„Jak wyjść            

z zadłużenia” 

- 10 rodzin 

13 konsultacji 

indywidulanych 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 

Dane liczbowe 

 

Karta Dużej 

Rodziny 

Karta Młodego 

Wągrowczanina  

Realizacja programów dla 

rodzin, m.in. „Karta Dużej 

Rodziny” , Karta Młodego 

Wągrowczanina 

(działanie 1.6) 

Liczba wydanych kart 818 205 
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Cel szczegółowy 2 - Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – zapobieganie 

marginalizacji i degradacji funkcji rodziny; 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 

Dane liczbowe 

Pomoc finansowa 

Pomoc w formie 

usług 

opiekuńczych 

(SUO) 

Udzielenie rodzinom 

znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej pomocy 

finansowej i pomocy          

w formie  usług 

opiekuńczych (np. SUO) 

(działanie 2.1) 

Liczba i formy 

udzielonej pomocy, 

Liczba rodzin              

i dzieci objętych 

pomocą 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

122 

 

238 

 

20 33 

 

Nazwa działania 
Nazwa 

wskaźnika 
Rodzaj świadczenia 

Dane liczbowe 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Udzielenie rodzinom 

pomocy w formie 

świadczeń 

rodzinnych i 

alimentacyjnych 

(działanie 2.2) 

 

 

Liczba rodzin           

i dzieci objętych 

pomocą 

Zasiłki rodzinne 597 1691 

Świadczenia                 

z funduszu 

alimentacyjnego 

156 235 

Świadczenia 

rodzicielskie 
67 67 

Jednorazowe 

świadczenie  

„ Za życiem” 

3 3 

Jednorazowe 

zapomogi z tyt. 

urodzenia dziecka  

206 206 

 

Nazwa działania 
Nazwa 

wskaźnika 

Dane liczbowe 

Świadczenia 

wychowawcze 

(500+) 

Dobry Start 

(300+) 

Pomoc w postaci 

świadczeń 

wychowawczych oraz 

Dobry Start 

(działanie 2.3) 

Liczba rodzin        

i dzieci objętych 

pomocą 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

4148 4853 2509 

 

3165 
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 Cel szczegółowy 3 - Wzmacnianie roli i funkcji rodziny; 

 

Nazwa działania 
Nazwa 

wskaźnika 

Dane liczbowe 

Liczba rodzin 
Liczba dzieci w 

rodzinach 

Świadczenie pracy 

socjalnej 

(działanie 3.1) 

Ilość rodzin 

objętych pracą 

socjalną 

207 389 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane 

Zapewnienie poradnictwa 

oraz terapii rodzinom 

przeżywającym trudności 

(działanie 3.2) 

Liczba osób korzystających 

z poradnictwa 

Liczba udzielonych porad 

Poradnictwo psychologiczne 

świadczone  jest przez 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR  

w Wągrowcu 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 

Dane liczbowe 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Wsparcie asystenta rodziny  

rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo – 

wychowawcze 

(działanie 3.3) 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem 
24 

 

76 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 

Dane liczbowe 

Ilość rodzin 

objętych 

wsparciem  

Ilość osób 

kierowanych 

na leczenie 

odwykowe  

Wsparcie dla osób 

uzależnionych, 

motywowanie do podjęcia 

leczenia odwykowego  

(działanie 3.4) 

Ilość rodzin  objętych 

wsparciem MOPS 

Ilość osób kierowanych 

na leczenie 

15 8 
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Cel szczegółowy 4 - Rozwój usług, form wsparcia i systemu opieki na rzecz rodzin 

biologicznych; 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Rozbudowa zespołu asysty 

rodzinnej poprzez m.in. 

utworzenie stałego zespołu 

roboczego działającego na 

rzecz wsparcia rodzin 

(działanie 4.1) 

Ilość posiedzeń zespołu 

 
15 

Pozyskanie nowych 

pomieszczeń do pracy z 

rodziną 

(działanie 4.2) 

Ilość pomieszczeń 

Pozyskano nowe 

pomieszczenie na  

ul. Dworcowej 2 

Działania na rzecz 

pozyskania rodzin  

wspierających 

(działanie 4.4) 

Ilość rodzin wspierających brak 

 

 

 

Cel szczegółowy 5 - Wsparcie kadry zajmującej się profesjonalnie pomocą na rzecz 

rodziny; 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Szkolenie kadry zajmującej 

się profesjonalnie wsparciem 

rodziny (w tym superwizja) 

(działanie 5.1) 

Ilość osób, które odbyły 

szkolenie 

- 13 pracowników 

socjalnych uczestniczyło 

w 12 szkoleniach 

- 2 asystentów rodziny 

uczestniczyło w 3 

szkoleniach 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Zwiększenie ilości etatów 

asystentów rodziny 

(działanie 5.2) 

Ilość etatów 

2 etaty – na chwilę obecną 

nie ma potrzeby zwiększenia 

liczby etatów 
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VII. Podsumowanie 

 

Wągrowieckie rodziny mają możliwość korzystania z różnych form wsparcia 

oferowanego przez jednostki organizacyjne samorządu miejskiego i powiatowego. Rośnie 

liczba form wsparcia i poziom dostępności do różnych usług, np. do usługi porady prawnej. 

Wągrowiec nie jest jednak wolny od ogólnopolskich problemów społecznych, np. od 

problemu mieszkaniowego. Czynsze na wolnym rynku najmu są w Wągrowcu zbyt wysokie a 

podaż mieszkań – pomimo ożywienia budownictwa mieszkaniowego – zbyt niska, co w 

efekcie powoduje niemożność zaspokojenia podstawowej potrzeby człowieka, jaką jest 

potrzeba mieszkania na poziomie średniego standardu. Innym istotnym problemem, z którym 

się zmagają służby odpowiedzialne za politykę społeczną i ochronę zdrowia miasta 

Wągrowca, jest i będzie w najbliższych latach stan zdrowia psychicznego w wielu 

wągrowieckich rodzinach.    

 

Sprawozdanie sporządził:  

Grzegorz Tomaszewski  

Kierownik MOPS Wągrowiec 

 

 

 

 


