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Rodzina jest najważniejszą, podstawową komórką społeczną oraz naturalnym 

środowiskiem wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, 

w szczególności dzieci. W tym kontekście istotnym jest chronić rodzinę, pomagać jej            

w sytuacji, kiedy napotyka trudności i ograniczenia, szczególnie w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczej. Rodzina jest podstawową formą opieki nad dzieckiem od 

momentu narodzin aż do uzyskania przez nie samodzielności, która oddziałuje w sposób 

świadomy i nieświadomy na dziecko, przekazując mu system wartości, tradycje, poglądy, 

kształtując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Pomyślny rozwój dziecka jest 

możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie.   

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 socjalizacyjno- wychowawczą. Główne problemy dezorganizujące życie rodzinne to: 

alkoholizm, przemoc w rodzinie, niewydolność w pełnieniu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, rozpad rodziny przez rozwód, niskie kwalifikacje ogólne i etyczne. 

Dysfunkcjom tym często towarzyszy problem ubóstwa spowodowany długotrwałym 

bezrobociem.  

 Od 2012 r. w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej zawarte są uregulowania, dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Niniejsza ustawa została opracowana  

 „ dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny 

rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw    

i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz 

naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, 

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się    

i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi                       

i rodzicami”.  

 



 

 

 

 

          Zgodnie z w/w ustawą, jednym z zadań gminy jest opracowanie i realizacja 3 - letnich 

gminnych programów wspierania rodziny. Stosownie do zapisów cytowanej ustawy, uchwałą 

nr XXV/160/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013 r. został zatwierdzony 

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.  

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.  

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez: podejmowanie działań profilaktycznych             

i edukacyjnych na rzecz rodziny, wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem 

przywrócenia prawidłowego funkcjonowania, podejmowanie działań koordynujących wobec 

podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi, wzmocnienie roli i funkcji rodziny 

oraz poprzez podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

W 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, zgodnie z ustawą           

o pomocy społecznej obejmował wsparciem osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej i nie były w wstanie samodzielnie przezwyciężyć występujących 

problemów bez wsparcia zewnętrznego. Najczęściej występującym problemem, z którym 

borykały się rodziny zamieszkujące na terenie miasta Wągrowca było ubóstwo i bezrobocie.  

Z tego tytułu korzystało ze wsparcia 537 rodzin. Inną znaczącą przyczyną korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej była bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych                   

i prowadzeniu gospodarstwa domowego (70 rodzin –  łącznie 235 osób). Wśród nich 55 to 

rodziny niepełne i 15 rodzin wielodzietnych. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie przyznanych świadczeń przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w 2014r. wg przyczyn ich przyznania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 1. Przyznane świadczenia z powodu następujących przyczyn. 

 

Przyczyna przyznania świadczenia Liczba rodzin 
Liczba osób w tych 

rodzinach 

Ubóstwo 537 1 289 

Bezdomność 41 43 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 81 413 

Bezrobocie 437 1 251 

Niepełnosprawność 354 712 

Długotrwała  lub ciężka choroba 336 679 

Bezradność w sprawach              

opiekuńczo-wychowawczych                       

i prowadzeniu gospod. domowego 

w tym: 

70 235 

          -  rodziny niepełne 55 155 

           - rodziny wielodzietne 13 77 

Przemoc w rodzinie 14 48 

Alkoholizm 100 169 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 
23 50 

Narkomania 4 4 

Zdarzenia losowe 1 1 

  

Wśród osób objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej znajdowała 

się znaczna grupa osób, która wymagała nie tylko pomocy finansowej, ale także wsparcia       

o charakterze specjalistycznym. Pracownicy socjalni organizowali pomoc dla tych rodzin nie 

tylko w ramach swoich obowiązków, ale także we współpracy z asystentami rodziny oraz                 

w ramach zespołów interdyscyplinarnych z innymi służbami. 

Realizowane zadania 

 Zgodnie z ustawą z dnia 09 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 skierowano do 26 rodzin, w których 

wychowywało się 67 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.  

 

 



 

 

 

 

Tabela 2. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wraz z ilością dzieci w rodzinie 

Liczba rodzin Liczba dzieci w tych rodzinach 

3 bez dzieci 

3       z 1 dzieckiem 

10 z 2 dzieci 

2 z 3 dzieci 

4 z 4 dzieci  

2 z 5 dzieci 

2 z 6 dzieci 

Razem                      26                               67 

 

 

Do zadań asystenta rodziny w szczególności należało: 

 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 zarobkowych, 

 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 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. 

      Trzej asystenci rodziny, zatrudnieni na umowę zlecenie, obejmowali pomocą                          

i wsparciem 26 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w tym jeden asystent 

rodziny pracował z  8 rodzinami biorącymi udział w projekcie.   

           W 2014 r. Gmina miejska Wągrowiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                            

w Wągrowcu we współpracy z Powiatem wągrowieckim/Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu (lider projektu) oraz Gminą Wągrowiec/Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Wągrowcu realizowała partnerski projekt systemowy w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu osiem 

beneficjentek objętych wsparciem asystenta rodziny skorzystało z warsztatów aktywizujących               

z udziałem psychologa i doradcy zawodowego oraz warsztatów z terapeutą ds. uzależnień                  

i zadłużeń. Osoby te czynnie uczestniczyły w poradnictwie prawnym i zdrowotnym,                

a w warsztatach umiejętności wychowawczych pogłębiały wiedzę w tym zakresie wraz             

z współmałżonkami lub partnerami życiowymi. W trakcie odbywających się warsztatów 

dzieci beneficjentów miały zapewnioną opiekę przez wykwalifikowaną kadrę. 

W czasie wakacji 4 rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny brały udział w 3 dniowym 

wyjeździe do Warszawy o charakterze turystyczno - edukacyjno - integracyjnym.  



 

 

 

 

 

Wydatkowanie środków finansowych. 

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań wydatkowano środki finansowe w kwocie 

189 190,26 zł, w tym środki z budżetu gminy w kwocie 165 157,86 zł i pozyskane                             

z Europejskiego Funduszu Społecznego za zatrudnienie asystenta w kwocie 24 032,40 zł.  

Gmina miejska Wągrowiec kwotę 165 154, 86 zł wydatkowała na następujące zadania: 

 zatrudnienie 2 asystentów rodziny – 66 339, 36 zł,   

 współfinansowanie kosztów pobytu 31 dzieci w rodzinach zastępczych - 80 617,64 zł, 

 współfinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

- 18 200,86 zł.  

 

          Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina 

zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej    

w wysokości odpowiednio: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka       

w pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

       W rodzinnej pieczy zastępczej ogólnie przebywa 54 dzieci, pochodzących z Gminy 

miejskiej Wągrowiec, z tego za 31 dzieci gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej               

(stan na dzień 31 grudnia 2014 r.).  

Z powyższej grupy, za które gmina miejska Wągrowiec współfinansuje pobyt w pieczy 

zastępczej dzieci te umieszczone są  w następujących  rodzinach zastępczych: 

- w rodzinnym domu dziecka – 2 dzieci, 

- w rodzinach zawodowych – 4 dzieci, 

- w rodzinach niezawodowych – 14 dzieci, 

- w rodzinach spokrewnionych – 11 dzieci.  

 

Potrzeby związane z realizacją zadania. 

Potrzeby na 2015r. w zakresie realizacji zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny                      

i systemie pieczy zastępczej przedstawiają się następująco: 

Zadania własne gminy. 



 

 

 

 

 wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 66 890, 00 zł 

 współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 120 000, 00 zł, 

 współfinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

– 20 000 zł. 

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

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

w 2015 r.    

 

 

 


