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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie w załączeniu przekazuje 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za rok 2016 
oraz ocenę  zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stanisławowie 



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 
NA LATA 2016— 2018 

za rok 2016. 

Niniejsze sprawozdanie obrazuje działania gminy Stanisławów w zakresie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r. - w odniesieniu do Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018. W gminie Stanisławów podejmowanych jest szereg 
działań  na rzecz dziecka i rodziny. Nadal jednak występują  problemy i negatywne zjawiska 
społeczne, które w sposób pośredni bądź  bezpośredni oddzialywują  na rodzinę. Rodziny borykają  
się  z wieloma problemami, które prowadzą  do powstawania trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są  one w stanie pokonać  wykorzystując własne środki, uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Prezentowane poniżej sprawozdanie obrazuje działania podejmowane w ramach 
wszechstronnej pracy z rodziną, której celem było wsparcie oraz ukazanie właściwych 
kierunków w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Współpraca wszystkich osób, instytucji 
i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami polegała na objęciu pomocą  rodziny naturalnej już  
na początkowym etapie występujących problemów, tak by nie dopuścić  do ich eskalacji, której 
konsekwencją  może być  umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

CELE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ICH REALIZACJA. 

Program zaklada następujący cel główny: Wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań  
i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych. 
Cel główny realizowany był  w oparciu o cele szczegółowe: 

1. Diagnoza i  monitoring  skali potrzeb i problemów rodzin. 
Zadanie do realizacji: 

1.Systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą  GOPS. 
Pracownicy socjalni GOPS w Stanisławowie prowadzą  systematyczną  pracę  socjalną  

mającą  na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi. 

Pracownicy socjalni w 2016 r. prowadzili pracę  socjalną  w 298 rodzinach. 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin. 
Zadania do realizacji: 

1.Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia. 
-z różnych form wsparcia GOPS w 2016 r. skorzystało 298 rodzin z dziećmi. Świadczenia 

pieniężne wypłacano z powodu: 
-ubóstwa dla 102 rodzin (271 osób) 
-bezrobocia dla 49 rodzin (129 osób) 
-niepelnosprawności dla 37 rodzin (87 osób) 
-długotrwałej lub ciężkiej choroby dla 54 rodzin (123 osób) 
-bezradności w sprawach opiekuńczo — wychowawczych dla 30 rodzin (116 osób) 
-alkoholizmu dla 23 rodzin (52 osób) 
-narkomanii dla 2 osób 
-potrzeby ochrony macierzyństwa w tym wielodzietności dla 24 osób 
-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego dla 2 osób 
-zdarzenia losowego dla 1 osoby 
-przemocy w rodzinie dla 5 rodzin (17 osób) 
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Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 289 rodzin, 
jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się  dziecka (31 świadczeń), jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się  dziecka (75 świadczeń), świadczenie pielęgnacyjne (154 świadczeń), zasiłek 
pielęgnacyjny (1118 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy (40 świadczeń), świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego (dla 21 rodzin tj. 32 osób), dodatki mieszkaniowe (dla 2 rodzin), 
stypendia i zasiłki szkolne (dla 102 osób). Od 1 kwietnia 2016r. wypłacane jest także świadczenie 
wychowawcze, które w danym roku zostało przyznane dla 931 dzieci z 586 rodzin. 
2. Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole.  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie uczestniczył  w realizacji 
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Dożywianiem 
w szkole objętych zostało 152 dzieci. Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 43 295 zł. 
3. Realizacja Programu FEAD. 

- w 2016r. GOPS uczestniczył  w realizacji krajowego Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu z pomocy żywnościowej skorzystało 132 rodzin tj. 
350 osób. 
4. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających wsparcia. 

- pracownicy socjalni współpracują  w tym zakresie głównie z ośrodkiem zdrowia 
w Stanisławowie i w Pustelniku oraz z Poradnią  Psychologiczno — Pedagogiczną  w Mińsku 
Mazowieckim. Z powodu zagrożenia zdrowia/życia dziecka, zgodnie z  art.  12a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. w 2016r. odebrano 1 dziecko z rodziny. Postanowieniem 
Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim zostało ono umieszczone w placówce opiekuńczo — 
wychowawczej. 

3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku 
rodzinnym. 

Zadania do realizacji: 
1.Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez prace socjalna oraz współpracę   
z asystentem rodziny.  
2.Podejmowanie działań  w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz przywrócenia 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzicom biologicznym.  

- w ramach tych działań  GOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny, który na wniosek 
pracownika socjalnego prowadził  pracę  z rodziną. Swoim działaniem objął  14 rodzin, w których 
wychowuje się  35 dzieci. Asystent opracował  i realizował  plan pracy z rodziną  we współpracy 
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Współpracował  również  
w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo — wychowawczej z pracownikami 
Domu Dziecka w Falbogach jak również  z innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 
3.0rganizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.  

- w 2016r. GOPS zorganizował  kolonie letnie dla 27 dzieci. 11 dzieci wyjechało do Krynicy 
Morskiej, 14 przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - 
Wychowawczych im. Teresy Kras do  Lesko  w Bieszczadach oraz 2 w ramach współpracy PCPR 
w Mińsku Mazowieckim do Lubiatowa. 

Ponadto dzieci z rodzin najuboższych otrzymały dofinansowanie do półkolonii letnich i ferii 
zimowych organizowanych w GOK i w  ZS  w Pustelniku. Miały również  możliwość  uczestniczenia 
w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
4.Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego: psycholog, logopeda, prawnik.  

- osoby i rodziny wymagające specjalistycznego wsparcia mają  możliwość  skorzystania 
z bezpłatnej porady prawnej jak również  pomocy psychologa ds. uzależnień  i psychologa ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionych do pracy w Punkcie Konsultacyjnym 
w Stanisławowie. Z analizy danych GOPS wynika, że w 2016r. z pomocy psychologów skorzystało 
90 osób zaś  z porady prawnej 9 osób. 
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Zajęcia logopedyczne odbywają  się  w szkołach oraz w Poradni Psychologiczno — 
Pedagogicznej w Mińsku Mazowiecki. 

4. Podejmowanie działań  interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już  istniejących. 
Zadania do realizacji: 

1. Współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się  rodziną.  
— Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie systematycznie prowadzi 

działania profilaktyczne skierowane do rodzin wychowujących dzieci, a jednocześnie niewydolnych 
wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem, przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo — wychowawczych, tzn. interdyscyplinarne działania. 
W tym zakresie współpracuje z Komisariatem Policji w Stanisławowie, Zespolem Kuratorskiej 
Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim, 
Poradnią  Psychologiczno — Pedagogiczną  w Mińsku Mazowieckim, Gminną  Komisją  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stanisławowie oraz 
placówkami oświatowymi i ochrony zdrowia. 

Ponadto prowadzona jest współpraca z Bankiem Żywności w Siedlcach oraz Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej w Siedlcach. 
2. Pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami.  

- w 2016r. GOPS z powodu problemu uzależnienia od alkoholu udzielił  wsparcia 
finansowego 23 rodzinom (52 osoby) oraz 2 osobom uzależnionym od narkotyków. Działania 
pomocowe w tym zakresie były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 
3. Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą.  

- działanie te realizowano w oparciu o procedurę  „Niebieskie Karty", zgodnie z Gminnym 
Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016 — 2020. Członkowie grup roboczych diagnozowali i monitorowali sytuacje 
w poszczególnych rodzinach, wymieniali się  informacjami, omawiali możliwości udzielenia 
odpowiedniego wsparcia rodzinie. W 2016 r. wszczęto procedurę  w 14 rodzinach, w 12 rodzinach 
kontynuowano procedurę  wszczętą  w 2015r. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 
wpłynęło 20 formularzy „Niebieska Karta — A": 9 procedur wszczęto przez policję, 9 przez GOPS, 
2 przez ochronę  zdrowia. 7 Niebieskich Kart zostało założonych w toku trwania tej samej 
procedury. 

W rodzinach, w których realizowana jest procedura „Niebieska Karta" członkowie grupy 
roboczej opracowują  i realizują  plan pomocy rodzinie. Dzielnicowy i pracownicy socjalni 
systematycznie monitorują  sytuację  tych rodzin. Zapewniano osobom, co do których zachodzi 
podejrzenie, że doświadczają  przemocy w rodzinie kompleksowe wsparcie psychologiczne, 
socjalne, prawne, niekiedy również  medyczne. Rodzinom z małoletnimi dziećmi zapewniano 
wsparcie asystenta rodziny. 7 rodzin zostało objętych nadzorem kuratora sądowego. 

Zespól zakończył  26 procedur: 20 w wyniku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
planu pomocy, 6 w wyniku braku zasadności podejmowania działań. 

W 2016 roku odbyło się  29 spotkań  grupy roboczej, sporządzono 15 „Niebieska Karta - C" oraz 
13 „Niebieska Karta — D". 
4. Zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny.  

- rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo — wychowawczych 
mają  zapewnione wsparcie asystenta rodziny. Asystentura ta pełni ważną  rolę  w systemie 
wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się  
wyłącznie pomocą  i pracą  z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę  
podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego 
głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań  
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zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta 
służyć  ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Przepisy Kodeksu Rodzinnego 
i Opiekuńczego stanowią, iż  Sąd może zobowiązać  rodziców biologicznych, jak i samego 
małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny bądź  
realizowania innych form pracy z rodziną. Rolą  asystenta rodziny nie jest powielanie pracy 
pracownika socjalnego. Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, 
w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba 
podejmowanych przez niego działań  pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę  
umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo — wychowawczych. 
Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już  na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest 
całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. 
Działania asystenta polegają  na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają  miejsce problemy 
trudne do pokonania przez tę  rodzinę. Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. 
W pierwszej kolejności osoba pełniącą  tą  funkcję  dba o rozwiązanie podstawowych problemów 
socjalnych rodzin — mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga 
również  w rozwiązaniu problemów podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów 
w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią  terapię. Asystent rodziny 
wspiera również  swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań  
należy też  motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub 
kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, 
przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń  
w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych 
4 miesiącach zatrudnienia. Intensywna praca asystenta z rodziną  jest realizowana również  
w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem 
asystenta staje się  nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale 
również  współpraca z rodziną  zastępczą  lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 
odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę  zastępczą, będącej 
w gestii powiatu, oraz z sądem. Powinien on aktywnie uczestniczyć  we wszystkich działaniach 
zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że praca 
asystenta rodziny przynosi oczekiwane efekty - przede wszystkim z uwagi na elastyczny, 
nienormowany czas pracy, dostosowany do rytmu życia rodziny i jej potrzeb. Mobilność  
i dyspozycyjność  asystentów oraz zasada indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy 
z rodziną  przyczyniają  się  do osiągania pozytywnych rezultatów. 
5.Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania niekorzystnym 
zjawiskom społecznym. 

- w zakresie zapobiegania niekorzystnym zjawiskom społecznym w gminie Stanisławów 
realizowany był  w 2016r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, Gminny Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2016-2018 oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-
'7070. 

5. Przeciwdziałanie marginalizacji spolecznej rodzin dysfunkcyjnych. 

1. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  
-zgodnie z  art.  191 ust. 9 i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej/placówce opiekuńczo - wychowawczej współfinansuje pobyt tego 
dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej w 
wysokości: 

a) 10% wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, 
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b) 300/o wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

c) 50% wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z powyższymi założeniami w 2016 r. tutejszy Ośrodek współfinansował  pobyt 
1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w okresie od sierpnia do grudnia na łączną  
kwotę: 1247 zł. 
2. Kierowanie członków rodzin do projektów systemowych.  

- w ramach realizacji tego zadania motywowano klientów GOPS do udziału w projekcje 
„Czas na zmiany" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 
Mazowieckim. W ramach projektu osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepelnosprawności 
miały możliwość  podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów 
zawodowych, trening pracy oraz kompetencji i umiejętności społecznych. 
3. Prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją  kryzysową.  

-pracownicy socjalni GOPS w Stanisławowie we współpracy z asystentami rodziny na 
bieżąco monitorują  sytuację  dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo — wychowawczych. W tym zakresie współpracują  także 
z pedagogami szkolnymi, pracownikami ochrony zdrowia, policją, kuratorami sądowymi 
i przedstawicielami innych instytucji, które mają  kontakt z rodziną. 

6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się  niesieniem pomocy rodzinom. 
1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie poprzez udział  
w szkoleniach, stażach, studiach podyplomowych.  

- udział  osób pracujących z rodziną  w szkoleniach jest niezwykle ważny dla udoskonalenia 
warsztatu pracy dlatego też  położono na to szczególny nacisk. Pracownicy GOPS, członkowie 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz GKRPA w 2016r. przeszli szereg szkoleń  w tym zakresie, dzięki 
czemu poszerzyli swoją  wiedzę  i umiejętności zawodowe. 

Finansowanie Programu: 
Źródlem finansowania zadań  wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2016-2018 są  środki finansowe z budżetu gminy jak również  środki własne podmiotów 
uczestniczących w realizacji zadań  programu. 

PODSUMOWANIE. 
Realizatorzy i partnerzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stanisławów 

na lata 2016-2018 starają  się  poprawić  sytuację  dziecka i rodziny, poprzez systematyczną  pracę  na 
rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczania patologii społecznych, 
minimalizowania negatywnych zachowań  oraz stworzenia skutecznego systemu wsparcia dla 
rodziny i dziecka w ramach swoich kompetencji. Założeniem Programu jest wsparcie rodziny 
naturalnej już  na etapie, kiedy pojawią  się  problemy. 

Wskazane jest podejmowanie działań  przede wszystkim profilaktycznych 
i wspomagających. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze 
interdyscyplinarne współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, 
bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić  będzie pełne i kompleksowe wsparcie. 

Sporządzil: 

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stanisławowie 
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