
                        Załącznik do uchwały Nr VIII/59/15 
        Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
        z dnia 28 kwietnia 2015 r.  
        
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  

WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 ROK  

 
 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/321/13 został powołany Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2013 – 2016. Zadania tego 

Programu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Dz. U. z 2015 r. poz. 332). 

 Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest skuteczne 

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego spełniania swoich 

zadań. W związku z tym w roku 2014 zrealizowano następujące zadania własne gminy: 

 

1. Diagnozowanie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz rodzin, którym 

władza rodzicielska została ograniczona bądź odebrana poprzez umieszczenie dzieci  

w pieczy zastępczej oraz ich środowiska rodzinnego. 

a) zbieranie i uaktualnianie informacji na temat rozmiarów problemów rodzin  

w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich, 

b) prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci wychowujących się w  rodzinach przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub zagrożonych kryzysem. 

 Zadanie realizowane było w ramach regularnej współpracy pracowników socjalnych 

oraz asystentów rodziny. 

 

2. Koordynacja działań Programu: 

 stała współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny: 

- regularny kontakt pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny z tymi instytucjami;  

- organizowanie zespołów z pracownikami szkół, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Sądu Rejonowego, świetlic w celu omówienia sytuacji rodziny. 

 

3. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze 

opiekuńczo – wychowawczej oraz tym, którym władza rodzicielska została ograniczona 

bądź odebrana poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej: 

 

 

a) prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży: 

- Świetlica Towarzystwa Charytatywnego im. O. Pio jest placówką wsparcia dziennego 

prowadzoną w formie opiekuńczej. Liczba miejsc w placówce – 30. Przeciętna liczba 

umieszczonych dzieci w placówce w 2014 roku to 17.  

 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego  

KOSZT CAŁKOWITY 111 643,57 

ŚRODKI GMINY 81 500,00 

ŚRODKI WŁASNE       30 143,57 

 

 

 

 



- Świetlica dla dzieci i młodzieży „ Zatoka” funkcjonująca w strukturach Działu Wspierania 

Rodziny OPS.  

 

Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”  

KOSZT CAŁKOWITY 263 527,97 

ŚRODKI GMINY 263 527,97 

 

b) wsparcie i pomoc asystentów rodziny    

- realizacja i obsługa: Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

 

 

 

 

 

 

c) partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (10% wydatków na 

opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej). W 2014r gmina współfinansowała pobyt 30 dzieci  

w pieczy zastępczej. 

KOSZT: 93 468,74 – środki gminy 

           - obsługa:   Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

4. Podnoszenie kompetencji zawodowych asystentów rodzin, pracowników realizujących 

działania na rzecz wspierania rodzin oraz kompetencji wychowawczych rodziców: 

a) szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin 

            KOSZT: 1 740,00 – środki gminy 

b) trening umiejętności wychowawczych dla rodziców przeżywających trudności  

                 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz zagrożonych utratą    

     władzy rodzicielskiej: 

KOSZT: 6 678,64 – środki gminy 

      - realizacja i obsługa: Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asystent rodziny  

KOSZT CAŁKOWITY 74 164,20 

ŚRODKI GMINY 24 225,92 

DOTACJA - FUNDUSZE UNIJNE ( POKL) 17 964,28 

DOTACJA - MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 31 974,00 



PLAN POTRZEB NA ROK 2016 

Podstawa prawna: art.  176   punkt  1  ustawy  z  dnia  9    czerwca   2011  r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). 

                                                                                              

ZADANIA WŁASNE GMINY 

 

Lp. 

                                                                                             

Zadanie 

             

Nr 

zadania 

                

Koszt zadania 

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom 

doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – 

wychowawczej oraz tym, którym władza 

rodzicielska została ograniczona bądź odebrana 

poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej: 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

 

 10 400,00 

 b) prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży 

- świetlica „Zatoka” 

- świetlica Tow. Ch. .im. O. Pio (środki gminy) 

 

  

270 000,00 

125 000,00 

 c) asystent rodziny (2 etaty)  82 000,00 

       d) partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci  

      w pieczy zastępczej 
 92 000,00 

2. Podnoszenie kompetencji zawodowych asystentów 

rodzin, pracowników realizujących działania na 

rzecz wspierania rodzin oraz kompetencji 

wychowawczych rodziców 

 

4 

 

 a) szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin  2 000,00 

 b) trening umiejętności wychowawczych dla 

rodziców 
 4 500,00 

 Łącznie  585 900,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


