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 Niniejsze  sprawozdanie  zostało  sporządzone  na  podstawie  art.179  ust.1  ustawy  z  dnia

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r.,

poz.  998  z  późn.  zm.),  który  zobowiązuje  Wójta   do  złożenia  Radzie  Gminy  rocznego

sprawozdania z realizacji zadań do dnia 31 marca każdego roku.

       I. Określenie zadań własnych gminy

Katalog zadań zawarty w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala

na  stworzenie  w  gminie  spójnego  systemu  pomocy  dziecku  i  rodzinie.  Do  zadań  gminy

zgodnie z ustawą należy:

     1/ opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

     2/  tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego

          oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo

           -wychowawczych poprzez:

        - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny

           oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

        - organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

        -  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla

            dzieci;

     3/ współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

     4/ prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub

         przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

         zamieszkałego na terenie gminy;

     5/ sporządzanie sprawozdań z zakresu wspierania rodziny;

     6/ realizacja zadań wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny.

II. Gminny Program Wspierania Rodziny

 Program, którego dotyczy sprawozdanie, na terenie Gminy przyjęto do realizacji  uchwałą

Nr XXVII Rady Gminy Przerośl z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia  Programu

Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018 – 2020. 
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Celem programu jest:

- wzmocnienie roli rodziny poprzez wspieranie instytucjonalne i integrację społeczną. Ma na

celu pomoc osobom i rodzinom z grup szczególnego ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest

to  możliwe  jak  również  podjęcie  osłonowych  działań  zapobiegających  izolacji

marginelizacji  tam  gdzie  to  konieczne,  a  także  działań  prewencyjnych

i  edukacyjnych  na  rzecz  wspierania  rodziny  po to,  aby  poszczególni  członkowie  rodziny

dążyli do samorealizacji, zaradności, samodzielności i odpowiedzialności;

-  przeciwdziałanie marginalizacji   i degradacji społecznej rodziny  - obejmujące wspieranie

rodzin o niskim statusie  materialnym,  z  niepełnosprawnością  i  problemami długotrwałego

bezrobocia.

Postawione  cele,  głównie  realizowano  przez   Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Przerośli.

 Z udzielonej  pomocy w 2018  r. skorzystało 246 rodzin. W rodzinach tych było 926 osób, co 

stanowi  32 % ogółu mieszkańców gminy ( na 31.12.2018 r. - liczba mieszkańców 2 985  ).

Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielono pomocy  w formie:

 zasiłki stałe    -  15  osób,

 zasiłki celowe   -  17 rodzin,

 specjalne celowe – 14 rodzin

 zasiłki okresowe   - 31 rodzin,

 pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – 

przyznano 200 uczniom

 pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na żywność  realizowana            

w ramach programu „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”  - 92 osoby,         

w tym  78 dzieci w wieku szkolnym korzystające z posiłków,
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Osoby  niepełnosprawne,  w  celu  umożliwienia  im  jak  najdłuższego  pobytu

w  środowisku  lokalnym,  obejmowane  były  pomocą  w  formie  specjalistycznych  usług

opiekuńczych-  tą formą pomocy objęto 9 osób z terenu naszej gminy. Usługi opiekuńcze

w z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone były u 10 osób. Łącznie

z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób w roku 2018.

Osoby wymagające całodobowej opieki  kierowano do zakładów opiekuńczo-leczniczych lub

Domów  Pomocy  Społecznej.  W roku   2018  w Domach  Pomocy  Społecznej  przebywało

7 osób.

III. Wzmocnienie funkcji i roli rodziny poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych oraz wzmocnienie  potencjału reintegracji społecznej dzieci         

i młodzieży z terenu Gminy Przerośl

Przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli  działa  punkt  konsultacyjny

realizując  wsparcie terapeutyczne i rodzinne:

1) z konsultacji psychologicznych skorzystało – 18 osób

Konsultacje z psychologiem,  to doraźna forma pomocy. Jest to najczęściej jedno spotkanie ,

na którym osoba zainteresowana otrzymuje konkretną  pomoc psychologiczną.

Osoby zgłaszające się na spotkanie z psychologiem często chcą skonsultować:

brak  wiary  w  siebie  i  niskie  poczucie

własnej wartości

stany depresji, lękowe

problem z uzależnieniami

kłopoty w związku, zdrady i rozwód

problemy w relacjach z dziećmi, rodziną

kłopoty w pracy lub utrata pracy
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trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby

2) III Gminny Blog Profilaktyczny w Mikołajki do Mikołajek  

W dniu 1 grudnia 2018 r dzieci i młodzież z terenu Gminy Przerośl  wzięli udział w III

Gminnym Bloku  Profilaktycznym  pn.  W Mikołajki  do  Mikołajek.  Był  to  wyjazd

edukacyjno  -  wychowawczy  z  elementami  programu  socjoterapeutycznego

zorganizowany przez Samorząd Gminy Przerośl we współpracy ze Stowarzyszeniem

Przyjaciół  Domu  Dziecka  w  Pawłówce.  W  wyjeździe  udział  wzięło  24  dzieci

i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Przerośl.

3) Umiem - Potrafię - Mam Talent 

 Konkurs,  odbył  się  w dniu  26  października  2018 r.  i  został  zorganizowany  przy

współpracy Domu Dziecka w Pawłówce, Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka

w Pawłówce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.  Swój udział

w konkursie zadeklarowało  25 uczestników zamieszkujących teren Gminy Przerośl.

5



 Program  powstał  w  ramach  realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania

Przemocy  Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie  na  lata  2016-2021

uchwalonego Uchwałą nr XII/78/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2016

roku oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018 –

2020 uchwalonego Uchwałą Nr XXVII Rady Gminy Przerośl z dnia 27 marca 2018 r.

Na wszystkich uczestników czekały nagrody pocieszenia, zaś na szóstkę najlepszych:

nagrody rzeczowe.
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4) Wyjazd  edukacyjno  –  wychowawczy  z  programem  socjoterapeutycznym

socjoterapii do Chorwacji-

Młodzi ludzie żyjący w rodzinach dysfunkcyjnych, w których występuje problem ubóstwa,

alkoholizm,  przemoc,  długotrwała  choroba  i  wiele  innych,  doświadczają  wielu  szkód

emocjonalnych, a zwłaszcza psychicznych i społecznych. Uczą się „nie odczuwać, nie mówić

i nie ufać”, przyjmują niewłaściwe role rodzinne i życiowe Przez wiele lat żyją z poczuciem

winy za picie rodziców, przyjmują nadmierną odpowiedzialność, przezywają wstyd, często

sami stają się ofiarami przemocy lub obserwują przemoc. Wchodząc w dorosłe życie wnoszą

bagaż wewnętrznych przekonań, które uniemożliwiają bądź utrudniają im prawidłowy rozwój

osobisty i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. Często powielają zachowania rodziców, same

wcześnie sięgają po alkohol, zaś w dorosłym życiu tworzą  często dysfunkcyjne rodziny.

Badania  nad  potrzebami  rozwojowymi  i  problemami  młodzieży  wychowującej  się

w  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  wskazują,  że zdecydowana  większość  dzieci,  które

otrzymają  wsparcie  w  formie  likwidowania  barier  społecznych   wybiera  zdrowy

i  uporządkowany  tryb  życia,  tworzy  bliskie  relacje  rodzinne  i  społeczne,  nie  przejawia

zachowań problemowych i symptomów zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego.
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Istotną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży maja wpływ postawy ludzi

dorosłych.   Nadrzędnym działaniem i  celem jest  modelowanie  ich zachowań społecznych

i  wskazywanie  wartości  spędzania  czasu  razem  bez  telefonu  czy  komputera.  Warunkiem

podejmowania  adekwatnych  i  skutecznych  działań  jest  zrozumienie  potrzeb  i  zadań

rozwojowych, sposobu myślenia, obaw i trudności, przed jakimi stają  nasi mali mieszkańcy.

Wspólne  wyjazdy  edukacyjno  –  wychowawcze  poza  Gminę  dają  możliwość  szerszego

poznania  dzieci i kreowania ich dalszych postępowań.

W dniu 7 września 2018 r. grupa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl, w tym

wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce wraz z kadrą wychowawczą którą stanowili

w większości członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, w ramach

akcji "Spełniamy marzenia dzieci" wyruszyła do Chorwacji. Gmina Przerośl współpracuje od

dwóch lat  ze Stowarzyszeniem w realizacji  tego typu przedsięwzięć  ukierunkowanych na

socjoterapię młodego pokolenia. Dzięki takim akcjom dzieci z terenu Gminy Przerośl mogą

poznawać otaczający je świat, poznawać inne kultury. W roku 2017 podobny wyjazd został

zorganizowany do Grecji. Takie działania mają na celu wyrównywanie szans młodych ludzi z

terenów wiejskich,  którzy mają ograniczony dostęp do szeroko rozumianych dóbr kultury.

Podczas  wyjazdu  zwiedziliśmy  wiele  ciekawych  miejsc  a  uczestnicy  wycieczki  mieli

możliwość zobaczenia  wielu  miejsc,  które znają  tylko z lekcji  historii  lub sztuki,  czy też

z  Internetu.  Uśmiechnięte  twarze  dzieci  oraz  ich  radość  są  najlepszym  podsumowaniem

programu wyjazdowego. Z ewaluacji działań wiemy, że istnieje realna potrzeba kontynuacji

tego typu przedsięwzięć w przyszłości.  W Wyjeździe udział wzięło 24 dzieci i młodzieży

z terenu Gminy Przerośl.
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5) Sala  Doświadczenia  Świata –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Przerośli

współpracował  ze  Stowarzyszeniem  Przyjaciół  Domu  Dziecka  w  Pawłówce  przy

kierowaniu  potencjalnych  odbiorców  Sali   -  skierowano  łącznie  do  udziału

w zajęciach – 6 rodzin

Utworzenie Sali Doświadczania Świata umożliwiło dzieciom z terenu Gminy Przerośl

w szerszym  stopniu korzystanie z możliwości terapeutycznych. Ważnym rezultatem

stała  się  aktywizacja  społeczności  wiejskiej  Gminy  Przerośl  i  uwrażliwienie  na

istniejący  problem niepełnosprawności. Projekt zawiera w sobie przesłanki trwałości,

gdyż  Sala Doświadczania Świata jest ogólnie dostępna dzieciom zamieszkującym na

terenie Gminy i w dalszym ciągu funkcjonuje. 

Sala Doświadczania Świata jest  to  miejsce,  które pozwala w sposób innowacyjny

i ciekawy stymulować nasze zmysły. Metoda terapeutyczna Snoezelen oparta jest na

budowaniu  przyjaznego  pomieszczenia,  tworząc  w  ten  sposób  poczucie

bezpieczeństwa  i  zaniku  strachu.  Sala  Doświadczania  Świata  tworzy  przyjazne

warunki,  w  których  oddziałujemy  na  zmysły  poprzez  dotyk,  dźwięki,  muzykę,

zapachy, światło uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach

percepcji. Główne cele tej metody to: rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej,

pośredniczenie  w  doświadczaniu  środowiska,  przyśpieszenie  procesów  rozwoju

i poprawienie zdolności do nauki. 

Uzyskane  dofinansowanie  umożliwiło   dzieciom  mieszkającym  w  Domu Dziecka

w Pawłówce oraz dzieciakom pochodzącym z terenu małej wiejskiej Gminy równy

dostęp  do  możliwości  terapeutycznych  wspomagających  ich  rozwój.  Sala

Doświadczania  Świata  spełnia  funkcję  odprężające,  a  zarazem   dostarcza  wielu

ważnych wrażeń za pomocą dotyku, dźwięku, koloru i światła. Oddziałuje korzystnie

na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub

stymulację.  Pozwala  na  chłonięcie,  badanie  i  kontrolowanie  szerokiego  zakresu

bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa,

zaufania do otaczającego świata i odprężenia.
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6) z konsultacji terapeutycznych skorzystało -  11 osób 

Liczba osób 

ROK 2017

Liczba osób 

ROK 2018

Liczba porad

ROK 2017

Liczba porad

ROK 2018
Osobom z 

problemem 

alkoholowym

4 2 11 8

Dorosłym 

członkom rodziny 

osoby z problemem

alkoholowym ( w 

tym 

współuzależniony

m  i DDA)

5 3 14 7

Ofiarom przemocy 

w rodzinie

1 4 2 11

sprawcom 

przemocy w 

rodzinie

1 2 1 6

IV.  Asystent rodziny

Zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny

i  systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.U.  z  2018  r.,   poz.998  z  późn.  zm)  Ośrodki  Pomocy

Społecznej zatrudniają asystentów rodziny i prowadzą pracę z rodziną w ramach asystentury

rodzinnej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przerośli  posiadał  zaplanowane środki  finansowe

w  roku  2018  na  zatrudnienie  asystenta  rodziny  i  podejmował  we  współpracy  z  Sądem

Rejonowym  w  Suwałkach  III  Wydział  Rodzinny  i  Nieletnich  działania  zmierzające  do

przyznania  asystenta  rodziny  dwóm  rodzinom  z  terenu  Gminy  –  bezskutecznie  –

w dalszym ciągu  we współpracy  z  kuratorami  jest  prowadzone postępowanie  opiekuńcze

i nadzorujące.
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Asystent  rodziny  jest  profesją  w  systemie  wspierania  rodziny,  wprowadzoną  ustawą

o  wspieraniu  rodziny,  której  cechami  charakterystycznymi  są  kompleksowe  działania

podejmowane  wobec  rodziny  i  polegające  przede  wszystkim  na  towarzyszeniu  rodzinie,

z zachowaniem profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania

i zmianie niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych.

Asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli  realizował zadania:

-  pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej:

-  udzielanie  pomocy  rodzinom w poprawie  ich  sytuacji  życiowej,  w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-  udzielanie  pomocy  rodzinom w rozwiązywaniu  problemów psychologicznych(zapisy  do

psychologa);

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; opracowanie i realizacja planu pracy

z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-  współpraca  z  jednostkami  administracji  rządowej  i  samorządowej,  właściwymi

organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  i  osobami  specjalizującymi  się

w działaniach na rzecz dziecka i rodzin;

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie

z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  lub innymi podmiotami,

których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

dzieci i rodzin.
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V. Finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub innej placówce

Zgodnie  z  art.  191  ust.8  i  9  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny

i  systemie  pieczy  zastępczej  (t.j.  Dz.U.  z  2018 r.,   poz.  998 z  późn.  zm.), w przypadku

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,  w rodzinnym domu dziecka  lub w placówce

opiekuńczo-wychowawczej,  gmina  właściwa  ze  względu  zamieszkania  dziecka,  ponosi

odpłatność za jego pobyt w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,

w drugim roku pobytu 30%, w trzecim  i następnych 50%.

 W pieczy zastępczej umieszczonych było:

Rok 2017 Rok 2018

6 dzieci 9 dzieci

Wysokość wydatków poniesiona przez gminę:

Rok 2017 Rok 2018

22 557,42 zł 32 084,86 zł

VI.  Nagroda   w  konkursie  pt.:   „  W  TROSCE  O  BEZPIECZNĄ

I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ”

GMINA PRZEROŚL otrzymała  nagrodę  w  postaci  zestawu  niżej  wymienionych

książek o wartości 1 566,69 zł przyznaną w konkursie skierowanym do gmin i szkół Powiatu

Suwalskiego   inspirującym  działania  na  rzecz  rodzin  w  Powiecie  Suwalskim  pt.:

„W  TROSCE  O  BEZPIECZNĄ  I  SZCZĘŚLIWĄ  RODZINĘ”  organizowanym  przez

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Suwałkach    w  ramach  projektu  “W  trosce

o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”.  Gmina Przerośl zajęła  I miejsce wspólnie z Gminami

Filipów i Suwałki.

12



LP NAZWA TOWARU / USŁUGI ILOŚ
Ć

JEDN. 
MIARY

CENA JED. 
BRUTTO 

    W ZŁ.

WARTOŚĆ
BRUTTO

W ZŁ

1. "Nie" z miłości 4 egz. 19,44 77,76

2. Dialog zamiast kar 4 egz. 19,24 76,96

3. Jak być rodzicem, jakim zawsze … 12 egz. 16,25 195

4. Jak mówić do nastolatków, żeby … 5 egz. 16,25 81,25

5. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… 12 egz. 9,69 116,28

6. Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały … 5 egz. 22,75 113,75

7. Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko … 4 egz. 19,43 77,72

8. Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie 
…

3 egz. 19,44 58,32

9. Pozytywna dyscyplina  4 egz. 31,85 127,40

10. Przestrzeń dla rodziny  4 egz. 22,69 90,76

11. Rodzeństwo bez rywalizacji 12 egz. 16,25 195

12. Twoja kompetentna rodzina. 3 egz. 20,74 62,22

13. Wychowanie bez nagród i kar. 3 egz. 22,69 68,07

14. Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. 12 egz. 18,85 226,2

RAZEM:         1 566,69

VII.  Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu

        wspierania rodziny w roku 2019

1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny – możliwość otrzymania dotacji celowej

    z budżetu państwa.

2. Podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny.

3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną  poprzez udział

    w szkoleniach i innych formach  kształcenia.

4. Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

    placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

5. Rozwój poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz utworzenie grupy wsparcia dla

    rodzin.
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6.  Realizacja  ustawy  o  wspieraniu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”  w  związku  z

urodzeniem dziecka z ciężką chorobą i niepełnosprawnością.

7. Wzmacnianie działań socjoterapeutycznych realizowanych przez samorząd we współpracy

ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

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.
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