UCHWAŁA NR XLIV/246/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań stosownie do art. 179 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu ustalonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/246/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań stosownie do art. 179 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wójt jako organ właściwy realizuje zadania i potrzeby na mocy ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Gminie Widawa
na mocy stosownego zarządzenia NR 95/2011 Wójta Gminy Widawa z dnia 30 grudnia
2011 r. wyznaczono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie do organizacji
pracy z rodziną. W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie organizując
pracę z rodziną na podstawie ww. ustawy zatrudniał dwóch asystentów rodziny. Asystenci
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę posiadali wymagane kwalifikacje do pełnienia
ww. stanowiska, swoją pracę w większości czasu organizowali w miejscu zamieszkania
rodziny lub w miejscu przez nią wskazanym do chwili wejścia w życie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433).
Wówczas w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego wskazane było ograniczenie
przez asystentów wizyt domowych do minimum, asystenci kontaktowali się z rodzinami
telefonicznie. Pozostały czas pracy asystentów przeznaczony był na współpracę
z instytucjami, urzędami, służbą zdrowia itp. oraz przygotowanie, usystematyzowanie
i wypełnianie dokumentacji. W związku z wprowadzonymi w Polsce regulacjami, które
miały ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 przed asystentami
rodziny stanęły nowe zadania do realizacji m. in.: przeciwdziałanie zakażeniu się rodzin
koronawirusem, informowanie jak dbać o higienę i zdrowie, zapobieganie zakażeniu
(zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia),
przekazywanie informacji co robić, gdy któryś z członków rodziny w tym dziecko będzie
miało objawy choroby COVID-19. Asystenci współpracowali z pracownikami socjalnymi,
ze środowiskiem lokalnym, z Sądem Rejonowym w Łasku, ze szkołami w zakresie
rozwiązywania problemów nauki zdalnej dzieci, Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą
w Łasku, pedagogami, kuratorami społecznymi i zawodowymi, wychowawcami ze szkół
do których uczęszczają dzieci, ponadto utrzymywano stały kontakt z dzielnicowym
Komisariatu Policji w Widawie w celu wymiany informacji oraz planowaniu pomocy.
Mając na uwadze nadzór nad organizacją pracy asystentów rodziny GOPS
w Widawie w 2020 roku można stwierdzić, że organizacja pracy asystentów rodziny
przedstawiała się następująco:
1. Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny zatrudnionych w GOPS
Widawa wyniósł 15. Nie wystąpiła w 2020 roku sytuacja, aby liczba rodzin przydzielonych
do pracy każdego z asystentów przekraczała 15.
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2. Asystenci rodziny zrealizowali łącznie 28 planów pracy z rodziną we współpracy
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi, nie rzadziej jednak niż raz
wciągu pół roku. W związku ze zmianą sytuacji rodziny asystenci zaktualizowali dwa plany
pracy z rodziną.
3. Asystenci rodziny współpracowali z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym
w Widawie, spotkania dotyczyły sytuacji dwóch rodzin, łącznie uczestniczyli
w 2 posiedzeniach grupy roboczej.
4. Asystenci rodziny podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych udzielali
pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,
wychowawczych z dziećmi, wspierali aktywność społeczną rodzin, motywowali członków
rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmowali działania interwencyjne
i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Asystenci towarzyszyli
rodzinom we wprowadzaniu zmian w ich myśleniu, zachowaniu i otoczeniu tak, aby
środowisko rodzinne sprzyjało bezpośrednio prawidłowemu rozwojowi dzieci.
5. Asystenci rodziny systematycznie uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku (1 spotkanie).
6. Asystenci rodziny dokonywali okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż raz na
pół roku, swoją pełną dokumentację przedkładali Kierownikowi GOPS w Widawie
(22 półrocznych ocen).
7. Asystenci rodziny podczas swoich obowiązków systematycznie współpracowali
z pracownikami GOPS w Widawie, pracownikami Komisariatu Policji w Widawie, kuratorem
zawodowym z pionu rodzinnego Sądu Rodzinnego w Łasku, placówkami oświatowymi,
ośrodkiem zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, Placówką
Opiekuńczo-Wychowawczą w Łasku, Sądem Rejonowym w Łasku – III Wydział Rodzinny
i Nieletnich.
Podczas powyższej współpracy asystenci rodziny podejmowali następujące
działania i czynności:
- pedagogizacja rodziców w czasie pandemii, omawianie przez telefon schematu
postępowania w przypadku zakażenia korona wirusem SARS-COV-2, motywowanie do
przestrzegania zasad wychodzenia z domu obowiązującego w danym czasie, zmian w tym
zakresie,
- pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji w postaci e-learningu, wsparcie w kontaktach ze
szkołą, pomoc w pozyskaniu komputera z programu „Komputer dla ucznia”,
- pomoc klientom w napisaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Łasku dot. w przedmiocie
zmiany grzywny na karę zastępczą (1 rodzina), wniosku o odroczenie kary pozbawienia
wolności (1 rodzina), pomoc klientom w napisaniu odwołania od Postanowienia SR
w Łasku (1 rodzina), wniosku dot. rozłożenia nałożonych kosztów na raty (1 rodzina),
- podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przemocy w rodzinie, zamknięcie
procedury "Niebieska Karta" (2 rodziny),
- pomoc klientom w napisaniu odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- pomoc w ubieganiu się o przyznanie całkowitej refundacji ortez ze środków PEFRON
i NFZ (1 rodzina),
- przeprowadzono rozmowy mediacyjne pomiędzy rodziną, a kadrą pedagogiczną,
wyeliminowanie konfliktów (2 rodziny),
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- ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny asystent zakończył współpracę
z jedną rodziną, prowadził monitoring,
- udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
(13 rodzin),
- złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Łasku III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd
w sytuację rodziny (1 rodzina),
- podjęcie działań w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej w ramach
interwencji kryzysowej (1 rodzina),
- podjęcie działań interwencyjnych w rodzinie zapobiegających uzależnieniu od alkoholu,
podjęcie leczenia psychiatrycznego na oddziale zamkniętym w szpitalu w Warcie
(1 rodzina),
- monitorowanie stanu psychicznego osób będących pod stałą opieką Poradni
Psychiatrycznej wspierano w kontynuowaniu leczenia, motywowano do systematycznego
leczenia i zażywania leków zgodnie z zaleceniami lekarza, udzielano wsparcia
emocjonalnego osobie chorej i członkom rodziny, współpracowano ze służbą zdrowia
(3 rodziny),
- udzielali pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych (2 rodziny),
- wspierali aktywność społeczną rodzin,
- monitorowali sytuację zdrowotną małoletnich dzieci w rodzinach po pobycie w szpitalu
(2 rodziny),
- udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
(6 rodzin),
- asystenci rodziny wspierali i motywowali rodziny do realizacji zamierzonych efektów
określonych w planie pracy,
- utrzymywali systematyczny kontakt z kuratorem zawodowym oraz kuratorem społecznym
Sądu Rejonowego w Łasku (7 rodzin),
- utrzymywali systematyczny kontakt z pedagogami szkolnymi z Zespołu Szkół w Widawie,
Szkoły Podstawowej w Chociwiu, Szkoły Filialnej w Ochlach, Szkoły Podstawowej
w Burzeninie, Publicznym Przedszkolu w Widawie, Szkole Podstawowej w Rembieszowie,
- pomagali rodzinom w tworzeniu pism urzędowych (oświadczenie do ZUS, wnioski na
świadczenia rodzinne, Dobry Start, 500 +, fundusz alimentacyjny, wniosek o przyznanie
mieszkania socjalnego, podanie o umorzenie zadłużenia, podanie o umorzenie odsetek od
powstałego zadłużenia, odwołanie do SKO),
- monitorowali sytuację w rodzinie podczas pobytu małoletnich wychowanków Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w miejscu zamieszkania rodziców biologicznych (1 rodzina),
- utrzymywali systematyczny kontakt z wychowawcami z Placówki OpiekuńczoWychowawczej
w Łasku,
wymiana
informacji
dotyczących
funkcjonowania
wychowanków z terenu gminy Widawa (1 rodzina),
- monitorowali sytuację zdrowotną małoletnich dzieci w rodzinach po pobycie w szpitalu
(2 rodziny),
- wyposażając mieszkania podopiecznych w sprzęt gospodarstwa domowego tj.: meble
pokojowe, kuchnię gazową, zabawki, niezbędną odzież pościel i ręczniki (2 rodziny),
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- w rodzinach z problemem alkoholowym prowadził profilaktyczną działalność
informacyjną i edukacyjną w zakresie wzmacniania rodziny, która przeżywa trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
- udzielano pomocy w zakresie poprawy sytuacji bytowej poprzez wsparcie w wypełnianiu
niezbędnych dokumentów, w załatwianiu spraw urzędowych oraz przekazywali informacje
w jaki sposób zarządzać i rozdysponowywać środkami finansowymi,
- sporządzali opinię do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
funkcjonowania rodzin (2 opinie), do PCPR w Łasku (2 opinie).

w Łasku

dotyczącą

Potrzeby związane z realizacją zadań:
1. Uwzględnienie w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opieką
i wychowaniem dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatkową
rezerwę w związku z możliwością wystąpienia sytuacji umieszczenia w pieczy zastępczej
kolejnego dziecka z terenu gminy Widawa.
2. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny
wspierających rodziny przeżywające trudności w opiece i wychowaniu dziecka.
3. Współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych, służbą zdrowia, policją,
kuratorami zawodowymi i społecznymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Interdyscyplinarnym
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazanie ich właściwemu wojewodzie.
5. Systematyczna i kompleksowa praca asystenta rodziny z rodzinami przeżywającymi
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Efektem czego będzie
zmniejszanie liczby dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną. Koszt pracy asystenta
rodziny jest tańszy niż finansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
6. Kontynuacja zatrudnienia 2 asystentów rodziny, celem zapewnienia odpowiedniej
jakości pracy z rodzinami doświadczającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
7. Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzony na bieżąco przez
pracowników socjalnych i asystentów rodziny.
W celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie osób
i jednostek organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci,
bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.
Każda rodzina jest w innej sytuacji posiada własny potencjał i od tego zależy jak
intensywnych działań wymaga. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie stale
poszukuje nowych form pracy z rodziną po to, aby rodzina potrzebująca wsparcia
otrzymała konkretną pomoc oraz aby jakość życia rodziny otrzymała nowy, lepszy
wymiar.
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