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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

Gminy Przystajń za 2020 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  821  z  późn.)  obowiązek  wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  w
wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego
oraz na organach administracji rządowej. 

Uchwałą NR V.38.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2019 r został przyjęty Gminny
Program Wspierania Rodziny na terenie gminy Przystajń na lata 2019-2021.

Głównym  założeniem  programu  jest  wspieranie  rodziny  poprzez  prowadzenie  działań  i  tworzenie
warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

       Odbiorcami programu są rodziny wychowujące dzieci , a jednocześnie niewydolne wychowawczo i
niezaradne  życiowo,  ubogie  i  zagrożone  ubóstwem,  obarczone  bezrobociem,  dotknięte  przemocą,
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i dzieci z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe programu:
1. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodziny.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.
4. Podejmowanie  działań  interdyscyplinarnych  mających  na  celu  zapobieganie  sytuacjom

kryzysowym oraz rozwiazywanie już istniejących.

Poniżej przedstawiamy działania realizowane w ramach programu w 2020 r.

Pomocą  w formie  pracy  socjalnej  prowadzonej  przez  pracowników  socjalnych  GOPS  zostały
objęte 182 rodziny, w których zamieszkiwało 423 osób. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad
środowiskowy  w  trakcje  wizyty  analizuje  wraz  z  klientem  jego  sytuację,  zastanawia  się  nad
możliwościami  rozwiazywania  problemów,  udziela  porad,  ukierunkowuje  klienta  na  możliwości
załatwienia jego sprawy, motywuje do zmiany zachowań, które pomogły by mu w dalszym życiu. 
Praca socjalna ukierunkowana głównie była na:

1. Zapewnieniu niezbędnych środków materialnych 
2. Wskazanie uprawnień osób niepełnosprawnych
3. Poprawianiu funkcjonowania rodziny, w tym rodzin gdzie występuje przemoc domowa.

Pracownicy  socjalni  w  ramach  wykonywania  obowiązków  zawodowych  oraz  pracy  socjalnej,
kontaktowali  się  w  sprawach  swoich  klientów  m.in.  z  policją,  pedagogami  szkolnymi,  lekarzami,
pielęgniarkami, kuratorami, Gminna Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Efektem  tych  działań  była  m.in.  pomoc  w  rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji  życiowych,  z
mocnienie predyspozycji psychospołecznych, umiejętności autoprezentacji, zapobieganie stereotypom.

W sytuacji gdy GOPS poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  pracownik  socjalny  przeprowadza  u  tej  rodziny  wywiad
środowiskowy,  po  dokonaniu  analizy  sytuacji  rodziny  wnioskuje  lub  nie  o  przydzielenie  asystenta
rodziny. 



W  2020  roku  w  17  środowiskach  (w  tym  12  rodzinach  niepełnych  i  5  wielodzietnych)
zdiagnozowano  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa
domowego,  rodziny  te  były  objęte  wsparciem  ze  strony  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Przystajni.  Z  jedna  rodziną  która  miały  większe  trudności  w  prawidłowym  wypełnianiu  funkcji
opiekuńczo wychowawczych współpracował asystent rodziny w ich miejscu zamieszkania, za ich zgodą i
z  ich  aktywnym  udziałem,  który  był  zatrudniony  na  umowę  zlecenie.  Efektem  działań  jest  pomoc
rodzinie przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej  ponosi  odpowiednio  wydatki  na  opiekę i  wychowanie  dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Od 24 października  2019 roku mamy umieszczone dziecko w
pieczy zastępczej,  koszt  który poniosła gmina z tego tytułu wynosi  1 737,50 zł.  Efektem działań jest
pomoc rodzinom zastępczym w wydatkach na rzecz dzieci umieszczonych pieczą zastępczą.

W 2020 roku z pomocy w formie posiłku skorzystało 72 dzieci i uczniów. Wydano łącznie 3 677
obiadów. Efektem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie niedożywianiu dzieci z terenu gminy
Przystajń.

W  2020  roku  na  świadczenia  rodzinne  z  dodatkami,  świadczenia  rodzicielskie,  świadczenia
pielęgnacyjne,  zasiłki  pielęgnacyjne,  fundusz  alimentacyjny,  zasiłek  dla  opiekuna,  składki  na
ubezpieczenia  społecznej  dla  osób  uprawnionych  wydatkowano  2 945 278,30  zł.,  korzystało  z  tych
świadczeń miesięcznie od 303 do 331 rodzin.
Efektem  podejmowanych  działań  w  tym  obszarze  jest  pomoc  rodzinom  o  niskich  dochodach  w
wydatkach związanych z utrzymaniem dzieci oraz opieką nad osobami zależnymi.

W 2020 roku ze świadczenia wychowawcze korzystało miesięcznie od 885 do 899 rodzin wydano
na ten cel 5 765 332,10 zł., również 677 uczniów naszej gminy skorzystało ze świadczenia Dobry start na
cen cel wydaliśmy 203 100 zł.

Pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych przyznano 29 uczniom, na łączną
kwotę 27 563,46 zł. Efektem działań jest pomoc rodzinom o niskich dochodach w wydatkach związanych
z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, w 2020 roku realizowany
był Podprogram 2019.Uprawnionych do pomocy były 420 osoby. Wydano 36 140 080  kg żywności., co
daje  2756  paczek.  Efektem  działań  jest  pomoc  rodzinom  o  niskich  dochodach  w  zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych.

Stosowanie procedury Niebieskiej Karty w rodzinach, w których występuje przemoc domowa.
Ogółem  13  rodzin  objętych  było  procedurą  NK.  Po  otrzymaniu  kart  członkowie  zespołu
interdyscyplinarnego monitorują sytuacje w rodzinach w formie niezapowiedzianych wizyt w miejscu
zamieszkania oraz kontaktów telefonicznych z osobami doznającymi przemocy. Efektem tych działań jest
przekazanie rodzinom doznającym przemocy kompleksowej informacji  o przysługujących im prawach
oraz pomoc tym rodzinom w przezwyciężaniu ich sytuacji życiowej

Promowaniem i wspieraniem oraz organizacją różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i
młodzieży  realizuje  Gminny Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji,  biblioteka oraz  szkoły  i  przedszkola
poprzez  organizacje  wielu  ciekawych  imprez  o  charakterze  kulturalno-rekreacyjnym,  konkursów,
turniejów,   spotkań  autorskich,  festynów,  rajdów  czy  pikników.  Jednak  ze  względu  na  trwającą
pandemię wiele przedsięwzięć pozostało tylko w planach, a z kolei   efektem tych działań jest integracja
całych rodzin. 
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