
Roczne sprawozdanie za 2021 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb związanych z 

realizacją zadań. 
 

 
 Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej sporządzone zostało roczne sprawozdanie z realizacji zadań z tego zakresu. 

Zgodnie z tym artykułem Wójt w nieprzekraczającym terminie do 31 marca każdego roku 

zobowiązany jest do przedłożenia w/w dokumentu Radzie Gminy. Ustawa o wspieraniu rodziny                     

i systemie pieczy zastępczej określa zadania, które mają być realizowane przez gminę w zakresie 

wspierania rodziny ( art. 176 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Zadania 

gminy zawarte w tej ustawie realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie. 

Szereg tych zadań ma na celu rozwój podejmowanych działań na rzecz rodziny mając przede 

wszystkim na względzie wzmocnienie jej roli i funkcji, przeciwdziałanie marginalizacji, degradacji 

społecznej oraz zapobieganiu występowania sytuacji kryzysowych a w razie ich wystąpienia 

podjęcia takich działań, aby zostały one jak najszybciej rozwiązane. Zadania podejmowane przez 

Gminę mają zatem istotne znaczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

Wieloaspektowa praca z rodziną ma na celu ograniczenie umieszczania dzieci w rodzinach 

zastępczych lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz ochrona odpowiedniego 

poziomu życia. Prowadzone oddziaływania są adresowane przede wszystkim do rodzin, u których 

występują deficyty w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z pełnieniem 

min. funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Profilaktyka rodzinna jest realizowana przez instytucje 

świadczące usługi na rzecz dziecka i rodziny.  

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie zadania te zostały określone                     

w opracowanym Programie Wspierania Rodziny Gminy Zbiczno na lata: 2021 – 2023 przyjętym 

uchwała z dnia 24 listopada 2021 Nr XXXVIII/283/2021 .  

Zadania z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostały powierzone 

do realizacji i wykonania przez:  

• pracowników socjalnych na podstawie świadczonej przez nich pracy socjalnej na rzecz 

rodziny: udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych                               

i wychowawczych ( wsparcie materialne, stworzenie kontraktu socjalnego, umożliwienie 

konsultacji z psychologiem, nawiązanie kontaktu z pedagogami szkolnymi, 

wychowawcami, ośrodkiem zdrowia )  

• asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w zakresie prawidłowego 

wypełniania obowiązków rodzinnych ( zadania realizowane w oparciu o art. 15 ust.1 

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wartym zaznaczenia jest fakt, 

że praca i działania podejmowane są przez asystenta rodziny obejmują w oparciu o pracę 

wykonywaną w 4 obszarach: bezpośrednia pracę z rodzicami, bezpośrednia praca                            

z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny ( m.in. współpraca 

ze szkołami, instytucjami wspierającymi rodzinę), a także organizację własnego warsztatu 

pracy, w tym: samokształcenie oraz samodoskonalenie.    

 W 2021 r. działania podejmowane przez pracowników pomocy społecznej były realizowane 



w oparciu o gminny program wspierania rodziny, w tym przede wszystkim:  

 1. zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i członkom rodziny, w szczególności: 

a) dostarczanie usług i świadczenie pomocy rodzinom, żyjącym w trudnych warunkach 

materialnych (przyznawanie pomocy pieniężnej); 

b)  nadzorowanie stanu zdrowia dzieci z rodzin mających trudności opiekuńczo- wychowawcze oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (motywowano rodziców do dbania o stan zdrowia swój 

oraz dzieci, realizacji niezbędnych kontroli zdrowia i szczepień, zwracano szczególną uwagę na 

warunki sanitarno-higieniczne aby dzieci były zadbane, informowano o możliwych objawach 

zarażenia koronawirusem i dalszym postępowaniu w przypadku podejrzenia zarażenia, 

motywowano rodziców do pracy nad właściwą postawą i prawidłowym wypełnianiem swoich 

obowiązków, motywowano do podjęcia leczenia); 

c)  współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej (w roku 2021 nie wystąpił żaden 

przypadek umieszczenia dziecka  – nie poniesiono kosztów pobytu). 

2. udzielanie pomocy rodzinie w procesie wychowania, podtrzymywanie pozytywnych działań                  

w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności: 

a) wspieranie rodzin i dzieci przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych w wypełnianiu 

podstawowych funkcji rodzinnych, pomocą asystenta rodziny objęto 12 rodzin, w których 29  dzieci 

znajdowało się pod opieką rodziców: z 5 rodzinami współpraca została zakończona z uwagi na: 

− wyprowadzkę poza terytorium Gminy Zbiczno: 1 rodzina 

− złożoną rezygnacje  przez rodzinę  ze współpracy z asystentem: 2 rodziny  

− zrealizowane cele: brak  przeciwskazań do zakończenia współpracy – 2 rodziny 

   Wobec 3 rodzin współpraca z asystentem rodziny została wskazana w postanowieniu wydanym 

przez Sąd Rejonowy w Brodnicy ( w 2021 r. wydano 1 nowe zarządzenie). Pozostałe rodziny 

dobrowolnie współpracują z asystentem na podstawie wyrażonej i podpisanej zgody na podjęcie 

współpracy. W jednym przypadku została zmieniona forma pracy z rodziną: z uwagi na wyjazd 

rodziców w celach zarobkowych za granicę, asystent podjęła współpracę z babcią małoletniego – 

kobieta przejęła sprawowanie opieki nad małoletnim na podstawie sporządzonego aktu 

notarialnego.        

 

Wsparcie rodzin  ze strony asystenta polegało przede wszystkim na: 

• pomocy w budowaniu prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny,  

• prowadzenie rozmów z członkami rodziny dotyczącymi wzajemnego poszanowania                           

i udzielania sobie wsparcia – motywowanie dzieci do okazywania szacunku innym osobom, 

• rozmowy obejmujące obecną sytuację życiową oraz czynniki zwiększające szansę na 

polepszenie standardu ich życia: m.in. motywowanie do podjęcia pracy zarobkowej w celu 

uzyskania dodatkowego i stałego źródła dochodu, wskazywanie sposobów pozwalających 

umiejętnie gospodarować posiadanymi przez nich dochodami i ponoszonymi przez nich 

wydatkami,     

• udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

• motywowanie rodziców do zapisywania młodszych dzieci do przedszkola ( wskazywanie 

plusów wynikających z takiego rozwiązania, m.in. rozwój samodzielności i wzrost kontaktów 

z innymi dziećmi, nauka wspólnego dzielenia się zabawkami, dostosowania się do zasad 

panujących w grupie, rozwój motoryki małej i dużej ),   



• motywowaniu rodziców i dzieci do korzystania ze wsparcia specjalistów, min. psychologa, 

terapeuty uzależnień,  

• motywowaniu dzieci do systematycznej i regularnej nauki – wzrost samodzielności                        

w trakcie wykonywania zadań domowych,  

• udzielenie pomocy w organizacji dnia codziennego - min. podział obowiązków domowych 

pomiędzy członkami rodziny, ustaleniu w porozumieniu z rodzicami czasu przeznaczonego 

na odpoczynek, naukę, zabawę,     

• prowadzenie treningu budżetowego dotyczącego zarządzania i gospodarowania finansami 

domowymi  – w tym również motywowanie do regulowania zaległości  w opłatach, min. za 

ścieki komunalne,   

• motywowaniu rodziców i dzieci do uczestnictwa w edukacji zdalnej – pomoc                               

w egzekwowaniu realizacji obowiązku szkolnego,  

• wprowadzenie różnego typu zmian – mających w ogólnym odbiorze pozytywne konotacje, 

• regularne kontrole lekarskie członków rodziny, 

• motywowanie członków rodziny mających problem z alkoholem do powstrzymywania się 

od nadużywania go i uczęszczania na spotkania terapeutyczne,   

• poprawie sytuacji szkolnej dzieci – pomoc w egzekwowaniu realizacji obowiązku szkolnego, 

wsparcie nauki szkolnej, wskazówki przekazywane rodzicom  

• motywowaniu rodziców i dzieci do korzystania ze wsparcia psychologa, 

• poprawie wzajemnych relacji między małżonkami – łagodzenie wzajemnych konfliktów                 

i sporów – uczestnictwo w podejmowaniu wspólnych rozmów, 

• rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, kształtowaniu prawidłowego sposobu 

wykonywania władzy rodzicielskiej – udzielanie wskazówek dotyczących wypełniania funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych,  

• motywowaniu do aktywizacji zawodowej - podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, 

• udzielaniu wsparcia emocjonalnego w sytuacjach trudnych dla rodziny, 

• zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami ( społecznie aprobowanymi normami                     

i zasadami postępowania) dotyczącymi ich funkcjonowania zarówno w szkole, środowisku 

lokalnym  oraz rodzinie,  

• pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach – udzielanie informacji i wskazówek 

w jaki sposób zrealizować dane zagadnienie, terminowa ich realizacja,   

• motywowaniu rodziców do zainteresowania stanem zdrowotnym dzieci – min. wizyty 

kontrolne u okulisty, stomatologa, logopedy, dermatologa,  

• udzielaniu instruktażu dotyczącego dbałości o porządek w domu – wspólne sprzątanie wraz 

z członkami rodziny oraz kształtowania nawyku dbałości o higienę osobistą,  

• motywowaniu rodziny do wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez Sąd w tym 

min: korzystania ze wsparcia psychologa i uczestnictwa w terapii uzależnień,   

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, karty informacji o rodzinach, plany 

pracy z rodzinami, 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny – co najmniej  raz na pół roku, 

• monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną – 2 przypadki,  

• sporządzanie, na wniosek sądu ( III Wydział Rodzinny i Nieletnich) opinii o członkach rodziny 



objętych wsparciem asystenta rodziny;  
• wsparcie aktywności społecznej rodzin.      

 

 Czynności podejmowane przez asystenta rodziny mają na celu przede wszystkim 

doprowadzenie do wzrostu samodzielności oraz pozostawienia małoletnich w środowisku 

rodzinnym - tym samym zapobiegając umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Priorytetowym  

celem jest zatem doprowadzenie do sytuacji, w której rodzina stanowi główne źródła wsparcia, 

stabilności życiowej. Zadaniem asystenta jest udzielanie rodzinie rad i wskazówek dotyczących 

wypełniania min. podstawowych funkcji rodziny oraz udzielania wsparcia w obszarach 

wymagających tego. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta ma służyć realnym potrzebom 

i rytmowi życia rodziny – uwzględniając w trakcie pracy z rodziną pracę z rodziną, jak              i je 

poszczególnymi członkami. Asystent rodziny kierowany jest do pracy z rodzinami, w których 

wymagana jest potrzeba udzielenia całościowego wsparcia w pracy z dziećmi, gdzie występują 

różnego rodzaju dysfunkcje i zagrożenia.  

b) praca z rodzinami dzieci zagrożonych destabilizacją prowadzona była także przez pracowników 

socjalnych poprzez: 

 - udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (wskazanie i umożliwienie 

konsultacji z psychologiem, praca socjalna); 

 - udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (nawiązanie kontaktu 

z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, psychologiem); 

c) udzielanie dzieciom i młodzieży stypendiów i zasiłków szkolnych (udzielono pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie). 

• Profilaktyka rodziny w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym: 

a)  analiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy zastępczej (w roku 

2021 były 2 rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, dotyczy to ogółem 7 

dzieci); 

b) współpraca wszystkich podmiotów pracujących na rzecz rodziny w zakresie kreowania                         

i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny (asystent rodziny i pracownik 

socjalny świadczą pracę na rzecz dziecka i rodziny: współpracują ze szkołami, ośrodkiem zdrowia, 

sądami, kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi, Policją ), 

c) nadzorowanie sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem (asystent rodziny i pracownik 

socjalny wizytują środowiska w rodzinach zagrożonych kryzysem, służą pomocą i wsparciem, 

proponują skorzystanie z konsultacji z psychologiem, terapeutą); 

d) w celu aktywizacji zawodowej rodzin z problemem bezrobocia w Gminie organizowane były 

prace społecznie użyteczne; pomagano w poszukiwaniu nowych ofert pracy, motywowano do 

zarejestrowania w Urzędzie Pracy, tworzono i wypełniano z podopiecznymi dokumentację do 

podjęcia pracy w nowym miejscu  zatrudnienia,  

e) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci                     

i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i propagowanie sportu, 

rekreacji i kultury (zajęcia w świetlicach, półkolonie, turnieje, rajdy rowerowe, propagowanie 

zdrowego i aktywnego wypoczynku  poprzez organizację imprez społecznych, wycieczki 

jednodniowe); 



f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne (w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rodzice nie maja możliwości 

zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, jak również inne instytucje pomocowe min. szkoła nie są 

wstanie realizować takiej pomocy we wskazanej przez lekarza ilości godzin wówczas przyznawane 

są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w roku 2021 przyznane były dla 7 

dzieci – zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, terapia sensoryczna); 

g) rodziny i dzieci miały możliwość konsultacji z psychologiem  trzy razy w miesiącu po 3 godziny.  

W ramach swojej pracy psycholog przeprowadził:  

• 32 rozmowy indywidualne diagnostyczno-terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą; 

• 67 rozmów indywidualnych z osobami dorosłymi; 

• 17 konsultacji z asystentem rodziny i 3 konsultacje z pracownikiem socjalnym. 

 

 Z racji epidemii Covid -19 Asystent rodziny odbywał wizyty w domach z zachowaniem jak 

największych środków ostrożności, tak by nie zagrażać rodzinie i nie narażać swojego zdrowia. 

Asystent w trakcie pracy w środowisku rodzinnym w związku z sytuacją pandemiczną  przekazywała 

m.in. informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, szczególnej dbałości o higienę osobistą, 

noszenia maseczek w wyznaczonych miejscach.      
   W celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych Asystent rodziny w 2021 roku 

uczestniczyła w szkoleniu on-line: „Teczka asystenta Rodziny w świetle przepisów, praktyce                 

i w oczekiwaniach nadzoru i kontroli” oraz szkoleniu stacjonarnym: „Wypalenie zawodowe                  

w pracy z trudnym klientem”.      
  Podejmowane działania przez asystenta rodziny w rodzinach obejmowanych wsparciem 

doprowadziły do ustabilizowania sytuacji niektórych rodzin ( 2 przypadki), pozostałe rodziny nadal 

wymagają kontynuacji dalszego wsparcia ze strony asystenta rodziny w kierunku prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.     

 Ponadto rodziny mogły liczyć na wsparcie ze strony GOPS-u min. korzystając z możliwości 

uzyskania wsparcia finansowego w związku z pozostawaniem przez rodzinę w trudnej sytuacji 

materialnej  oraz dodatkowych ulg min. składając wniosek o wydanie Kartę Dużej Rodziny.  

Dodatkowo organizowane były alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu poprzez działania 

realizowane przez pracowników Gminnego Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie, np. 

zajęcia animacyjno – biblioteczne  organizowane w każdej świetlicy znajdującej się na terenie 

Gminy Zbiczno oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe: m.in. rodzinne rajdy rowerowe.     

 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbiczno oraz 

programu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mających na celu wsparcie rodziny w roku 

2021. 

„ Program wspierania Rodziny Gminy Zbiczno na lata 2019 -2021” przyjęty uchwałą nr 

VIII/54/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

➢ Objęcie wsparciem finansowym i niefinansowym 170 rodzin, 

➢ 118 dzieciom uczącym się przyznano posiłki w szkołach, 

➢ Powołanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla mieszkańców Gminy Zbiczno, 

➢ Spotkania i rozmowy z psychologiem – ok. 90 osób, 



➢ Zajęcia animacyjno – biblioteczne organizowane przez GOKSiR w 6 świetlicach na terenie 

gminy, 

➢ Projekty kulturalno - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – 4 projektów (min. dzień dziecka, 

mikołajki), 

➢ Klub Młodzieży w  Świetlicy w Brzezinkach – zajęcia profilatyczne, 

➢ Udział w 3 szkoleniach przez asystenta, 

➢ Współpraca asystenta rodziny z kuratorem zawodowym i społecznymi z terenu gminy 

mających nadzór nad rodzinami – 15 spotkań. 

 

Potrzeby związane z realizacją zadań: 

- kontynuacja wsparcia Asystenta rodziny dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych; 

-  środki na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

- utrzymanie zatrudnienia specjalistów: psychologa i terapeuty uzależnień, prawnika oraz radcy 

prawnego w Urzędzie Gminy; 

- kontynuowanie działań poza ustawowych poprzez realizację różnego rodzaju projektów jak 

również współfinansowanie ze środków gminnych; 

 - podnoszenie kompetencji zawodowych asystenta rodziny, 

- utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi rodzinę, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy rodzinie 

w środowisku lokalnym.  
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