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Wst p

Obowi zuj ca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zast pczej (Dz. U.  z  2013r. Nr 135)  porz dkuje i reguluje kwestie

zwi zane z pomoc  dziecku i rodzinie przez pa stwo i samorz dy. Nowy system ma za

zadanie wzmocni  wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, prze ywaj cej

trudno ci w wype nianiu funkcji opieku czo-wychowawczych, a w konsekwencji

w przysz ci ograniczy  liczb  dzieci umieszczanych w placówkach opieku czo –

wychowawczych oraz rodzinach zast pczych. Pomoc dotyczy  ma równie  rodzin, które

sprawuj  piecz  zast pcz  nad dzie mi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

W wietle ustawy obowi zek wspierania rodziny prze ywaj cej trudno ci

w wype nianiu funkcji opieku czo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zast pczej,

w zakresie ustalonym ustaw , spoczywa na jednostkach samorz du terytorialnego oraz na

organach administracji rz dowej (art. 3 ust.1) ww. ustawy.  Obowi zek, o którym mowa

jednostki samorz du terytorialnego oraz organy administracji rz dowej realizuj

w szczególno ci we wspó pracy ze rodowiskiem lokalnym, s dami i ich organami

pomocniczymi, Policj , instytucjami o wiatowymi, podmiotami leczniczymi, a tak e

ko cio ami i zwi zkami wyznaniowymi oraz organizacjami spo ecznymi.

1. SYSTEM PIECZY ZAST PCZEJ  -  DEFINICJA

System pieczy zast pczej to zespó  osób, instytucji i dzia  maj cych na celu

zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemo no ci

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, a obowi zek wspierania rodziny

prze ywaj cej trudno ci w wype nianiu funkcji opieku czo-wychowawczych oraz organizacji

pieczy zast pczej, w zakresie ustalonym ustaw  spoczywa na jednostkach samorz du

terytorialnego oraz na organach administracji rz dowej.
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2. ZADANIA GMINY

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zast pczej na a na gmin  zadania, maj ce na

celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których

w szczególno ci nale y:

1. opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny -

rodek Pomocy Spo ecznej w G ucho azach opracowa  projekt Gminnego Programu

Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014, który zosta  przyj ty  Uchwa  Rady Miejskiej

w G ucho azach Nr XVII/187/12  z dnia 29 lutego 2012r.;

2. tworzenie mo liwo ci podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny – w O rodku

Pomocy Spo ecznej w G ucho azach w okresie od lipca do grudnia 2013r.  zatrudniony zosta

asystent rodziny, w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy

zast pczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zast pczej”. Wynagrodzenie

asystenta wynios o – 16.573,17z . Dzia aniami asystenta obj tych zosta o 15 rodzin z terenu

Gminy G ucho azy;

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia

dziennego oraz praca z rodzin  prze ywaj  trudno ci w wype nianiu funkcji

opieku czo - wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie prze ywaj cej trudno ci wsparcia i pomocy asystenta rodziny

oraz dost pu do specjalistycznego poradnictwa - w ramach tego zadania rodzina mog a

skorzysta  z Punktu Konsultacyjnego, który wiadczy  us ugi: prawne, psychologiczne,

socjalne i informacyjne;

b) organizowanie szkole  i tworzenie warunków do dzia ania rodzin wspieraj cych - na

terenie Gminy G ucho azy nie szkolono rodzin wspieraj cych oraz nie podpisano ani jednej

umowy;

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla  dzieci

- na terenie gminy dzia aj  dwie wietlice: Gminna wietlica Socjoterapeutyczna, do której

w 2013r. ucz szcza o – 30 dzieci (dwie grupy) oraz wietlica opieku czo – wychowawcza

„Caritas”, do której ucz szcza o w 2013r. -  30 dzieci;
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4. finansowanie:

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny - w 2013r. asystent nie korzysta

ze szkole ;

b) kosztów zwi zanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2

ustawy,  ponoszonych przez rodziny wspieraj ce – w 2013r. nie by o rodzin wspieraj cych;

5. wspó finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zast pczej, rodzinnym domu dziecka,

placówce opieku czo-wychowawczej, regionalnej placówce opieku czo-terapeutycznej

lub interwencyjnym o rodku preadopcyjnym;

Dzia aniami w ramach systemu pieczy zast pczej na terenie Gminy G ucho azy na

przestrzeni ostatnich pi ciu  lat obj tych zosta o cznie:  42 dzieci. Poni sze dane

przedstawiaj   tabela 1.

Lp. Liczba dzieci/lata 2009 2010 2011 2012 2013

1. Liczba dzieci umieszczonych

w rodzinach zast pczych

spokrewnionych

3 6 3 2 2

2. Liczba dzieci umieszczonych

w rodzinach zast pczych

zawodowych

- - 2 3 6

3. Liczba dzieci umieszczonych

w placówkach opieku czo-

wychowawczych

2 - 1 5 7

Razem 5 6 6 10 15

Tabela 1. Dane dotycz ce liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zast pczej.
ród o: Opracowanie w asne z  dn. 05.02.2014r.
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Dane dotycz ce poniesionych i planowanych wydatków Gminy G ucho azy za pobyt
dzieci umieszczonych w pieczy zast pczej.

A. Poniesione wydatki Gminy G ucho azy w 2013r.

Gmina G ucho azy za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zast pczych
funkcjonuj cych na terenie Powiatu Nyskiego wydatkowa a kwot  – 17.788,95z .

Gmina G ucho azy za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opieku czo -
wychowawczych funkcjonuj cych na terenie Powiatu Nyskiego wydatkowa a kwot  –
26.448,70z .

B. Planowane wydatki Gminy G ucho azy na 2014r.

Gmina G ucho azy za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zast pczych
funkcjonuj cych na terenie Powiatu Nyskiego planuje kwot  – 54.000,00z .

W 2014r. Gmina b dzie partycypowa  w kosztach:

w rodzinach zast pczych spokrewnionych: za dwójk  dzieci – 50%,

w rodzinach zast pczych zawodowych: za czwórk  dzieci – 50% i dwójk
dzieci – 30%.

Ponadto w 2014r. wzro nie wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zast pczej i kwota
pomocy jednorazowej.

Gmina G ucho azy za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opieku czo -
wychowawczych funkcjonuj cych na terenie Powiatu Nyskiego planuje kwot  –
100.000,00z .

W 2014r. Gmina b dzie partycypowa  w kosztach:

czwórki dzieci – 50%,

dwójki dzieci: do czerwca 2014r. – 10%, za  od czerwca 2014r. – 50%.

Ponadto O rodek Pomocy Spo ecznej w G ucho azach planuje umie ci  pi cioro
dzieci w Domu Dziecka. Koszt pobytu dziecka obecnie wynosi – 3.105,80z .
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W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zast pczej albo instytucjonalnej
pieczy zast pczej gmina w ciwa ze wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zast pczej ponosi odpowiednio wydatki
w wysoko ci:

      1) 10% wydatków na opiek  i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka

w pieczy zast pczej;

      2) 30% wydatków na opiek  i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka

 w  pieczy zast pczej;

      3) 50% wydatków na opiek  i wychowanie dziecka – w trzecim roku i nast pnych   latach

pobytu dziecka w pieczy zast pczej

      rednich miesi cznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo rodków

finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opieku czo - wychowawczej typu

rodzinnego oraz rodków finansowych na bie ce funkcjonowanie tej placówki.

Przy czym do wydatków tych  zalicza si :

1) wiadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zast pczej lub

w rodzinnym domu dziecka;

2) dodatek do wiadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;

3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka;

4) wiadczenie na pokrycie niezb dnych wydatków zwi zanych z potrzebami przyjmowanego

dziecka;

5) wiadczenie przyznane w zwi zku z wyst pieniem zdarzenia losowego lub innego

zdarzenia maj cego wp yw na jako  sprawowanej opieki;

5a) rodki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów zwi zanych z opiek

i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu

dziecka;

6) rodki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie;

7) rodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zast pcza zawodowa, rodzina

zast pcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz rodki
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finansowe zwi zane ze zmian  tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub

domu jednorodzinnym;

8) wiadczenie zwi zane z remontem lokalu mieszkalnego (w budynku wielorodzinnym lub

domu jednorodzinnym), w którym zamieszkuje rodzina zast pcza zawodowa lub jest

prowadzony rodzinny dom dziecka;

9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zast pczej,

prowadz cego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zast pczej oraz

rodzinnym domu dziecka lub zajmuj cych si  opiek  i wychowaniem w rodzinnym domu

dziecka;

10) wiadczenia dla rodziny pomocowej.

redni koszt pobytu dziecka w placówce wynosi – 2964,60z .

6. sporz dzanie sprawozda  rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny

oraz przekazywanie ich w ciwemu wojewodzie -  w 2013r. O rodek Pomocy Spo ecznej

sporz dzi  dwa sprawozdania:

sprawozdanie z realizacji zadania w ramach „Resortowego wspierania rodziny

i systemu pieczy zast pczej” za 2013r. - asystent rodzinny i koordynator rodzinnej

pieczy zast pczej”,

sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonywania przez gmin  zada  z zakresu

wspierania rodziny i systemu pieczy zast pczej;

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagro onej kryzysem lub

prze ywaj cej trudno ci w wype nianiu funkcji opieku czo - wychowawczej

zamieszka ego na terenie gminy – w 2013r. pracownicy socjalni O rodka Pomocy

Spo ecznej odebrali czwórk  dzieci (z dwóch rodzin), które zosta y umieszczone w rodzinie

zast pczej, domu dziecka oraz u najbli szej rodziny. O w ww. sytuacjach poinformowany by

d Rejonowy w Prudniku;

8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaleg ci z tytu u

nieponoszenia op aty za pobyt dziecka w pieczy zast pczej – w 2013r. nie by o

przekazywanych informacji o zaleg ci z tytu u nieponoszenia op aty za pobyt dziecka

w pieczy zast pczej.
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Podsumowanie

Gminny Program Wspierania Rodziny zak ada tworzenie warunków dla poprawy

jako ci ycia rodzin i dzieci w gminie G ucho azy.

Zawarte w programie propozycje by y realizowane w 2013r. w toku bie cej pracy

poszczególnych jednostek.

Ze sprawozdania wynikaj  nast puj ce kierunki dzia  dla Gminy G ucho azy:

po enie g ównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym rodowisku;

wzmocnienie dzia  profilaktycznych; doskonalenie metod pracy z rodzin ,

realizowanie ró nych form pomocy rodzinie;

rozwój placówek wsparcia dziennego, wietlic, klubów;

dalsza wspó praca pomi dzy instytucjami i podmiotami dzia aj cymi na rzecz dziecka

i rodziny (szko y, przedszkola, Komisariat Policji, S d, organizacje pozarz dowe);

zatrudnienie asystentów rodzin, których zadaniem by oby wzmocnienie rodziny

poprzez prowadzenie systematycznej, bezpo redniej pracy z rodzin ,

zorganizowanie warsztatów dla rodziców, w celu poprawy i umiej tno ci opieku czo-

wychowawczych.

Wskazane jest podejmowane dzia  przede wszystkim profilaktycznych

i wspomagaj cych. W celu osi gni cia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze

interdyscyplinarne wspó dzia anie wielu s b i organizacji dzia aj cych na rzecz rodziny

i dzieci, bowiem wy cznie praca zespo owa stanowi  b dzie pe ne i kompleksowe wsparcie.


