
 
SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 
 W GMINIE MIŁORADZ ZA ROK 2020. 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny został przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina to podstawowe środowisko, które 
powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Oddziałuje w sposób świadomy i 
nieświadomy na osobowość dziecka przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje 
jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w 
doświadczeniu dziecka. Dlatego jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje 
i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych 
działań. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych 
rozwiązań takie jak; choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, to główne źródła dezorganizujące życie rodzin, którym często 
towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia. Dlatego rodziny dysfunkcyjne 
wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, 
pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych 
instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu o 
sprecyzowany plan działania. 
 Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze 
strony środowiska w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony 
rodziny. Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, 
kompleksowa i obiektywna oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej. Organizując różnorodne 
formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować 
zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast 
zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczowychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, 
aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Stąd założeniem programu jest wsparcie rodziny 
naturalnej, już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy 
dziecko musi opuścić własną rodzinę. 
 
 Zgodnie z Uchwałą NR.XL.240.2018r. Rady Gminy Miłoradz z dnia 18 czerwca 2018r. gmina 
przyjęła  Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miłoradz na lata 2018-2020. 
Realizację Gminnego Programu Wspierana Rodziny w Gminie Miłoradz na lata 2018-2020  
powierzone zostało  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miłoradzu. 
 
I. WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY 
W ośrodku pomocy asystent rodzin zatrudniony na umowę o pracę 3/4 etatu w systemie zadaniowego 
trybu pracy zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi ( art. 12 pkt 1 ustawy  o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2019r. poz.1111) 
Koszt zatrudnienia asystenta  na wynagrodzenie wraz  z pochodnymi  z budżetu gminy 
43.655,12zł., z dotacji wojewody 1275zł.  Asystent odbył 1 szkolenie w 2019r.  p.t" Asystent jako 
ważne ogniwo na rzecz ochrony dziecka przed przemocą- jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą". 
Z pomocy asystenta skorzystało 12 rodzin w których było 26 dzieci. 
Z 6  rodzinami  zakończono pracę ze względu na brak potrzeb pomocy asystenta. 
W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba rodzin objętych asystą rodzinną wzrosła   z 8 na 12 rodzin 
i następnie zmalała na 6 rodzin stan na dzień 31.12.2020r. 
 
Najczęściej występujący problem u rodzin objętych pomocą asystenta rodzin to: 
-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
-bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
-bezrobocie, 
-skłonność do picia alkoholu lub innych używek, 



-niezaradność, 
-ubóstwo, 
-długotrwała lub ciężka choroba, 
-niepełnosprawność, 
-przemoc w rodzinie. 
 -niskie kompetencje opiekuńczo-wychowacze, 
- problemy finansowe, 
- brak motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej . 
 
Asystent obejmował wsparciem osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie 
były w stanie przezwyciężyć występujących problemów bez wsparcia zewnętrznego. W tym celu 
zostały przeprowadzone rozmowy o charakterze profilaktycznym, mające za zadanie 
przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Niektóre rodziny zostały objęte również 
wsparciem finansowym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Model pracy z rodziną objętą asystą 
rodzinną zakłada współpracę pracownika socjalnego i asystenta rodziny na każdym etapie pracy z 
rodziną. Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny ma charakter ciągły począwszy od 
fazy planowania, konstruowania długoterminowych celów (w oparciu o narzędzie jakim jest plan 
pracy z rodziną i kontrakt socjalny), również poprzez pozostałe fazy: realizacji planu (radzenie sobie 
z napotkanymi przeszkodami, podejmowanie interwencji, dokonywanie koniecznych zmian w 
ustalaniu celów głównych i szczegółowych zawartych w kontraktach socjalnych i planach pracy 
współpraca z partnerami w obszarze wspierania rodziny), a także w fazie monitorowania rodziny. 
 Pracownik socjalny w początkowym etapie współpracy służy asystentowi, zarówno posiadaną 
wiedzą teoretyczną, jak i swoim doświadczeniem w pracy z konkretną rodziną. Natomiast w etapach 
późniejszych współpraca polega na wymianie posiadanych informacji –często znacznie szerszych ze 
strony asystenta z uwagi na dużą częstotliwość kontaktów oraz zdobyte przez członków rodziny 
zaufanie. Jednak to pracownik socjalny podejmuje ostateczne decyzje w ważnych kwestiach 
dotyczących rodziny i wyznacza wspólne kierunki działań dla siebie i asystenta rodziny w zakresie 
realizacji działań, mających na celu  wsparcia potrzebujących rodzin. Współpraca obydwóch 
pracowników ma na celu wzajemne uzupełnianie się w zakresie posiadanych zasobów i 
podejmowanie jednolitego kierunku działań wobec adresatów pracy socjalnej. Asystent rodziny i 
pracownik socjalny uzupełniają się w podejmowanych działaniach i wymieniają nie tylko wiedzą na 
temat danej rodziny ale również swoim doświadczeniem, a wszystko po to aby osiągnąć jak 
najbardziej zadawalające wyniki w podejmowanych działaniachi tym samym jak najlepiej pomóc 
rodzinom słabszym społecznie. 
 
Cechami charakterystycznymi asystenta rodziny jest: 
-indywidualizacja pracy –sposób i czas pracy dostosowany do potrzeb osoby, 
-celowość wspólnego działania –wspólne określanie kierunku pracy, priorytetowo traktowane są cele 
klienta, 
-ukierunkowanie na wspomaganie rozwoju drugiej osoby, 
-odkrywanie i uwalnianie potencjału drzemiącego w człowieku, 
-umożliwienie drugiemu człowiekowi nabrania szacunku do samego siebie i znalezienia sposobu na 
swą życiową niezależność, 
-odzyskania kontroli nad własnym życiem, 
-wprowadzenie różnego typu zmian –mających w ogólnym odbiorze społecznym pozytywne 
konotacje, 
-wsparcie w różnym zakresie: emocjonalnym, informacyjnym, 
-oddziaływanie na kilku płaszczyznach (podstawowe potrzeby, działania skoncentrowane na opiece 
i wychowaniu dzieci, zatrudnieniu, poszukiwanie rozwiązań trudności natury psychologicznej, 
odbudowa więzi rodzinnej, spędzanie wolnego czasu itd.), lub inaczej w kilku sferach (socjalno –
bytowej, psychologicznej, zawodowej, społecznej, zdrowotnej), 
-dostosowanie pomocy do grup odbiorców i ich realnych potrzeb oraz celów, które chcą osiągnąć, 



-usystematyzowanie działania (ocena, tworzenie celów, planowanie, realizacja planu, ewaluacja), 
-dobrowolność zarówno ze strony klienta jak i asystenta. 
 
Wspieranie rodziny, w ramach asystenta rodziny jest procesem długotrwałym, dającym bardzo trudno 
osiągalne i wymierne efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny do istotnych zmian 
postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelowania destruktywnych zachowań 
członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw rodzinnych, podniesieniu jakości życia 
członków rodziny. Asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej pracę w większości 
czasu organizował w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu przez nią wskazanym. Pozostały 
czas pracy przeznaczony był na współpracę z instytucjami, urzędami, służbą zdrowia itp.oraz 
przygotowanie, usystematyzowanie i wypełnianie dokumentacji. 
 Asystent rodziny współpracował z pracownikami socjalnymi, ze środowiskiem lokalnym, z 
Sądem Rejonowym w Malborku, ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów 
wychowawczych,  pedagogami, kuratorami społecznymi i zawodowymi, wychowawcami ze szkół 
do których uczęszczają dzieci, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miłoradzu, 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Malborku, Komornikiem Sądowym w Malborku, 
Urzędem  Gminy Miłoradz oraz Policją. Ponadto z Policją były organizowane wspólne spotkania 
służbowe, utrzymywano stały kontakt z dzielnicowym polegającym na wymianie informacji oraz 
planowaniu pomocy. 
 
W ramach swoich zadań asystent rodziny  współpracował ze SZLACHETNĄ PACZKA  która 
udzieliła  wsparcia w 2020r. jednej rodzinie  zakupując: 
-kuchenkę gazową 
-sprzęt gospodarstwa domowego 
-pościele 
-ręczniki 
-art.chemiczne 
art. spożywcze 
-odzież 
-zabawki 
-torby podróżne 
-kosmetyki 
 
II.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 
 
Wśród zadań wymienionych w Gminnym programie wspierania rodziny jest m.in. Poradnictwo 
specjalistyczne ( prawnik, psycholog) . GOPS Miłoradz korzysta z usług prawnika który ma 
podpisaną umowę z Urzędem Gminy w Miłoradzu po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. 
Termin spotkań dostosowywany jest do potrzeb i oczekiwań klientów -rodzin które znajdują się pod 
kuratelą asystenta rodzin. 
Z konsultacji psychologicznych korzystamy dzięki współpracy z Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Kończewicach. Konsultacje psychologa odbywały się w miejscu zamieszkania 
rodziny. 
 
III. POMOC W FORMIE RODZIN WSPIERAJĄCYCH 
 
Art. 29-31 ustawy o wspieraniu rodziny daje możliwość wójtowi ustanowienia rodziny wspierającej 
dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaczej. 
W Gminie Miłoradz jak dotąd nie ma potrzeby zawarcia umowy na pełnienie tej funkcji. 
 
IV. PARTYCYPACJA W KOSZTACH UMIESZCZENIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 



Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminy dodatkowe zadania związane z 
nadzorem rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo. Realizacja tych zadań została 
powierzona tut. Ośrodkowi do którego obowiązków należy również obowiązek ponoszenia opłat za 
pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy 
zastępczej ponosi koszty: 
 -10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej; -30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w drugim roku pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej; 
 -50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej. 
W pieczy zastępczej przebywało w 2020 roku  2   dzieci  z terenu gminy Miłoradz . 
Koszt poniesiony w 2020 roku to 4.640,55zł. całość tych środków pochodziła z budżetu gminy 
Miłoradz. 
 
Statystyka Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w latach 2017-2020 na terenie gminy Miłoradz 
 

 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 15 10 8 12-/ 6 stan na 
koniec 
31.12.2020r. 

Liczba dzieci 30 35 23 26 

Wydatki  na asystenta 
rodzin 

18.566 27.973 21.629 44.930,12 

Koszty pieczy zastępczej 404,80- 
1 dziecko 

1.667,11 
1 dziecko 

3.349,71 
2 dzieci 

4.640,55 
2 dzieci 

 
Pracownicy socjalni ośrodka uczestniczyli na  zaproszonych przez PCPR w Malborku w okresowych 
ocenach dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu gminy Miłoradz oraz brały udział w 
ocenie sytuacji rodzica zobowiązanego do odpłatności za pieczę zastępczą. 
Rodziny z którymi zakończono współpracę zgodnie z art.15 ust.1 pkt 16 ustawy o wspieraniu rodziny 
i pieczy zstępczej były monitorowane przez asystenta rodziny. Działania asystenta w czasie trwania 
monitoringu sytuacji rodziny polegały również na kontaktach z jednostkami oświatowymi, 
kuratorami, pracownikami socjalnymi w celu śledzenia sytuacji dzieci. 
 
POTRZEBY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W 2021r. 
 
1.Uwzględnienie w budżecie Ośrodka na 2021r. środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie 
wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy 
zastępczej z możliwością wystąpienia sytuacji umieszczenia kolejnego dziecka z terenu gminy 
Miłoradz. 
2.Podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w 
opiece i wychowaniu dziecka. 
 3.Utrzymywanie dobrych kontaktów z członkami rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo –wychowawczych. W przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania 
przez rodziców dzieci w pierwszej kolejności mogą trafić do rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to dla 
dzieci przeżycie mniej traumatyczne. Finansowanie pieczy rodzinnej jest o sześć razy tańsze niż w 
pieczy instytucjonalnej. 
 4.Akcja informacyjna dotycząca pracy asystenta rodziny w postaci ulotek, plakatów. Propagowanie 



działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu w zakresie wspierania rodziny za pośrednictwem 
strony internetowej. 
5.Rozważenie utworzenia grup wsparcia. Poprzez zorganizowanie dla rodzin spotkań mających na 
celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganiu izolacji. Grupa wsparcia skierowana byłaby do 
rodzin mających problemy w zakresie opieki i wychowania małoletnich dzieci. Spotkania w grupie 
odbywałyby się raz w miesiącu, do udziału zaproszeni byliby przedstawiciele innych instytucji, w 
tym: dzielnicowy, kuratorzy zawodowi i społeczni, pracownicy ośrodka zdrowia, pracownicy 
oświaty, pracownicy socjalni itp. 
6.Rozszerzenie oferty współpracy z psychologiem w celu podniesienia dostępności i jakości 
usługowej Ośrodka jako wsparcia dla rodzin. Praca z psychologiem miałaby charakter prewencyjny 
ograniczając umieszczenie dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi w pieczy 
zastępczej. 
7.Współpraca z sołtysami, radnymi, przedstawicielami placówek oświatowych, służbą zdrowia, 
policją, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Miłoradzu, Poradniami Psychologiczno –Pedagogicznymi, 
komornikami sądowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 8.Rozważenie współpracy z rodziną wspierającą. W celu wspierania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. Zadaniem rodziny będzie pomoc: w 
opiece i wychowaniu dziecka w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu 
ról społecznych. 
9.Systematyczna i kompleksowa praca asystenta rodziny z rodzinami przeżywającymi trudnościw 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
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