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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark                

na lata 2018-2020 za 2020 rok. 
 
 

 

Program Wspierania Rodziny oparty jest na wzajemnej współpracy i współudziału 

odpowiednich służb publicznych, organizacji. Podstawowym działaniem w systemie wspierania 

rodziny jest praca z rodziną. Jest ona ważna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych 

trudności ale niezbędna wówczas, gdy w rodzinie występuje poważny kryzys, zagrażający dobru 

dziecka. Rodzina, w wyniku podjętej z nią pracy powinna osiągnąć zdolność prawidłowego 

funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. 

Program  Wspierania  Rodziny  adresowany  jest  do  rodzin  z  dziećmi,  które  przeżywają  

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie 

rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania tej funkcji poprzez pracę z rodziną oraz 

zapewnienie pomocy w opiece  i wychowaniu dzieci. Zadania w ramach Programu skierowane są do 

całych rodzin, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostało poza rodziną biologiczną,                

w celu odzyskania poprzez nią funkcji opiekuńczych. Asystent rodziny pełni ważną rolę w systemie 

wspierania rodziny. Jego zadaniem było całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, 

zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika 

socjalnego, czy kuratora. Asystent rodziny zostaje skierowany do pracy tylko z tymi rodzinami,                        

w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Elastyczny czas pracy 

asystenta służył realnym potrzebom rodzin objętych opieką. W roku sprawozdawczym w Ośrodku 

pracę kontynuował jeden asystent rodziny zatrudniony na podstawie umowy o pracę  w wymiarze ½ 

etatu w ramach realizowanego przez Ośrodek. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2020r wyniósł 

26 101,29 zł: w tym 850,00 zł dotacja w ramach programu „ Asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej – edycja 2020” 
 

Pracą asystenta objętych było w 2020r - 8 rodzin, w tym 24 dzieci z terenu Gminy Tymbark. 

W 2020r na terenie Gminy Tymbark była 1 rodzina zobowiązana przez Sąd do współpracy z 

asystentem. W 2020r nie było dzieci umieszczanych rodzinach  zastępczych za które Ośrodek 

ponosiłby koszty związane  z utrzymaniem małoletniego dziecka w pieczy zastępcze. Ośrodek w 

2020r ponosił koszty związane z utrzymaniem małoletniej w Ośrodku Opiekuńczo – 

Wychowawczym w wysokości 10% kosztu miesięcznego, który wyniósł  3 445,39 zł. 

 W stosunku do rodzin objętych pracą asystenta rodziny zostały podjęte działania w ramach 

Gminnego Programu  Wspierania  Rodziny zgodnie  z jego głównymi  założeniami  zapewniając 

kompleksowe  wsparcie dzieciom i ich rodzinom. Natomiast bezpośrednia pomoc w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej realizowana była poprzez zapewnienie wielowymiarowego                  

i zintegrowanego systemu wsparcia dedykowanego dla tych rodzin, (szczególnie w sytuacjach 



kryzysu). Asystent rodziny współpracując z rodzinami, opracowywał plan pracy mający na  celu 

usprawnienie  funkcjonowania  rodziny w środowisku lokalnym oraz  rozwijanie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych rodziców. Działania zrealizowane przez asystenta rodziny to: 

 
1. pomoc w rozwijaniu umiejętności dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego, 

uporządkowanie mieszkania i obejścia, 
 

2. pomoc w rozwiązywaniu problemów  międzyludzkich – min. relacji międzypokoleniowych 
 

3. integracja rodziny wpływająca na zacieśnienie więzi rodzinnych, 
 

4. indywidualne konsultacje wychowawcze oraz udzielanie wsparcia dla rodziców mających 

trudności wychowawcze z dziećmi, 
 

5. kierowanie podopiecznych do lekarzy i specjalistów w celu poprawienia sytuacji zdrowotnej 

w tym kontrola szczepień dzieci pozostających pod nadzorem AR; 

6. współpraca z pedagogami i wychowawcami w zakresie monitorowania absencji   

       oraz wyników  nauczania.  

7. pomoc w sporządzaniu pism urzędowych oraz kierowanie podopiecznych do specjalistów: 

prawnika, psychologów, pedagoga 
 

8. współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę, PCPR, Sąd, Kuratorzy, PUP, GOPS 
 

9. motywowanie osób z problemem alkoholowym do podejmowania lub kontynuowania terapii 

uzależnień, 
 

10. towarzyszenie i pomoc w sytuacjach kryzysowych ( np. interwencji policji ), 
 

11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin. 
 

Od 1 stycznia 2017r zostały zwiększone obowiązki wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 

2016r  o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” ( tj. Dz. z 2020r, poz. 1329 ). W roku 

sprawozdawczym  w ramach przywołanej ustawy asystent rodziny nie objął pracą żadnej rodziny                 

z terenu naszej Gminy. Wynika to z faktu, że rodziny, które kwalifikowały się do współpracy                      

z asystentem nie spełniły przesłanek wynikających z ustawy o przyznaniu tej formy pomocy ( brak 

zaświadczenia lekarskiego ). 
 

W rodzinach zamieszkałych na terenie gminy objętych pomocą społeczną obserwuje się 

tendencję wzrostową umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, wzrost świadomości 

społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz poprawnych relacji rodzinnych 

pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Zaobserwowano również zmianę w odczuciach rodzin 

objętych opieką asystenta polegająca na zmniejszeniu poczucia osamotnienia, bezsilności wobec 

odrzucenia społecznego, zwiększenia zaufania do instytucji pomocowych oraz koncentracji tych 

rodzin na ich teraźniejszości i przyszłości, a nie przeszłości. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka Gminny Tymbark realizuje zadania 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r                  

(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 821 ze zm. ), środki finansowe są zabezpieczone w budżecie jednostki               

w ramach rocznego planu finansowego. Zwracam się z prośbą do Pana Wójta Gminy oraz Rady 



Gminy Tymbark o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania własnego w tym 

zakresie tj.: 

1. utrzymania ciągłości zatrudnienia asystenta rodziny w naszym Ośrodku w wymiarze ½ etatu, 
 

2. zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 

zastępczej zgodnie z ustawą, 
 

3. zabezpieczenia środków finansowych na  prowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie

 pracy z rodziną wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy ( pracownicy  

      socjalni, asystent rodziny,  zespół  interdyscyplinarny ). 

 

Dziękuję Panu Wójtowi, Radzie Gminy, Pani  Skarbnik za dobrą  współpracę i otrzymane  

środki finansowe, które pozwalają nam realizować zadania mające na celu wspierania rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze naszej Gminy. 
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