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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 

rok oraz przedstawienie potrzeb związanych  

z realizacją zadań. 

 

 Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447), reguluje w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny, 

pieczy zastępczej i postępowania adopcyjnego. Uregulowania te skupiają się na rodzinie i 

dziecku przez uznanie, iż skuteczna pomoc może być osiągnięta przez współpracę 

wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

Wieloaspektowa praca z rodziną pochodzenia, ochrona poziomu życia rodziny oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia pozwoli na ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy 

zastępczej. 

Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy składa roczne sprawozdanie 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeby związane 

z ich dalszą realizacją. 

 Praca z rodziną 

Podstawowym zadaniem pracy z rodziną jest zapobieganie występowania sytuacji 

kryzysowych oraz wspieranie w prawidłowym działaniu i wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Ustawa wprowadziła stanowisko asystenta rodziny, który ma pomóc w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w codziennych czynnościach 

domowych.  

W 2021 roku Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych otrzymał dofinansowane 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zatrudnienie Asystenta rodziny  

w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021 ” w wysokości 1 000 zł., Kwota wkładu 

własnego to 29 656 zł. 

Głównym celem pracy asystenta z rodziną to wsparcie w rozwiązywaniu problemów 

rodzinnych i wychowawczych., współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

poradniami uzależnień, kuratorami, Policją, Sądem oraz współpraca z wychowawcami i 

pedagogami szkół, w których uczą się dzieci. Prowadzone były rozmowy o możliwości 

uzyskania wsparcia w postaci porady prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, 

dbania o czystość w mieszkaniu, gospodarowania budżetem domowym. Asystent rodziny 

ściśle współpracował i uzgadniał wsparcie finansowe lub rzeczowego z pracownikiem 



socjalnym dla rodzin objętych asystenturą. W 2021 r asystent pracował w 5 rodzinach (17 

dzieci w tych rodzinach). W 2021 roku nie wystąpiła potrzeba ustanowienia rodziny 

wspierającej. 

 Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki 

i wychowania przez rodziców. Wyróżnia się trzy typy rodzin zastępczych:  

 spokrewniona –stworzona przez najbliższych krewnych dziecka, czyli dziadków 

lub rodzeństwo; 

 niezawodowa –stworzona przez rodzinę dalszą dziecka lub osoby niespokrewnione; 

 zawodowa – stworzona przez rodzinę, z którą Starosta zawiera umowę o pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

          W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosił opłat za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej. Uniknęliśmy umieszczenia dzieci w placówce dzięki dobrej współpracy z 

instytucjami, które w swoich obowiązkach i zadaniach mają współpracę i wspieranie rodzin 

przeżywających trudności m.in. PCPR, Policja, kuratorzy sądowi zarówno zawodowi jak i 

społeczni.    

      Pracownicy socjalni systematycznie nadzorują funkcjonowanie rodzin wielodzietnych i 

przeżywających trudności wychowawcze, udzielają wsparcia finansowego i niefinansowego 

oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Ponadto pomagają w 

organizacji letniego wypoczynku dzieci współfinansowanego z Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych( w roku 2021 skorzystało z tej formy pomocy 

pięcioro dzieci) , uzyskania wsparcia w postaci zasiłków rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego 500 plus oraz jednorazowego świadczenia „Dobry start” na dzieci uczące 

się. Dużym zainteresowaniem cieszył się program rządowy dla rodzin wielodzietnych 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.                                                                                                         

             Mimo trwającej pandemii Covid- 19, która w skali roku znacząco ograniczyła w 

możliwości, odbywały się zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne i kulinarne w czasie 

wolnym prowadzone przez pracowników jednostki kulturalno-edukacyjnej, szkoły oraz w 

ramach działalności klubu sportowego KS Kulesze Kościelne.  

 

 



             Z informacji otrzymanej od kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej wynika że  

     w 2021r. podjęto następujące działania na rzecz realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny:  

 Konkurs plastyczny „ Laurka dla mamy” 19.04.2021 r., 16 osób  

 Zajęcia plastyczne „Portret mojej rodziny” 09.07.2021r., 18 osób  

 Zajęcia plastyczne „Nasze kartki Bożenarodzeniowe” 01.12.2021r., 12 osób  

 Współudział w organizacji wspierającego więzi pikniku rodzinnego „Aktywność 

i sport moim nałogiem” 11.07.2021r.  

Podczas zajęć pozalekcyjnych kształtujemy właściwe postawy społeczne: umiejętność 

współpracy, asertywność, umiejętność pomocy innym i przyjmowanie pomocy, 

odpowiedzialność za własne słowa i czyny. Kształtowany jest nawyk wzajemnego 

szacunku, akceptacji, tolerancji, panowania nad emocjami.  

Dbamy o bezpieczeństwo, wykluczenie przemocy rówieśniczej, pomoc w rozwiązaniu 

problemów.  

Działania szkoły w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Ro-

dziny w Gminie Kulesze Kościelne obejmowały: 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i rodziców(pomocą taką w roku szkol-

nym 2020/2021 objętych było 33 uczniów, 

- warsztaty podczas spotkań z rodzicami na temat cyberprzemocy, uzależnienia od kom-

putera i internetu oraz środków psychoaktywnych (rodzice uczniów klas IV-VI), 

- imprezy szkolne o zasięgu lokalnym, 

- szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań oraz zajęć dydak-

tyczno- wyrównawczych, 

- zapewniono dożywianie grupie 42 uczniów, 

- stypendia za wysokie wyniki w nauce, 

-wolontaryjna praca nauczycieli na koloniach organizowanych przez Caritas (pięcioro nau-

czycieli nieodpłatnie pełniło funkcję wychowawców kolonijnych). 

- zorganizowano nabór dzieci na kolonie Caritas z uwzględnieniem rodzin potrzebujących 

wsparcia. Uczestniczyło w koloniach letnich 128 dzieci z naszej szkoły. 



               W realizacji wyżej wymienionych działań brali udział wszyscy wychowawcy, pedagodzy 

szkolni oraz znaczna część rodziców, a także wszyscy uczniowie (212), wielu z nich objętych było 

działaniami w zakresie więcej niż jednego przedsięwzięcia. 

     Klub Sportowy Kulesze Kościelne przez cały rok prowadził sekcję kolarską w ramach której 

dzieci i młodzież systematycznie( cztery razy w tygodniu) brały udział w treningach a także 

uczestniczyły w zawodach kolarskich osiągając duże sukcesy. Od listopada 2021 r do marca 

2022 r KS Kulesze przeprowadził VIII edycje Zimowej Ligi Piłki Halowej w której 

uczestniczyło 19 drużyn w tym 5 juniorskich w lidze do lat 15-tu. 

          Piknik rodzinny „Aktywność i sport moim nałogiem” który odbył się 11.07.2021 r. został 

zorganizowany wspólnie przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej 

Biblioteki Publicznej/Centrum Kulturalno-Edukacyjnego oraz członków Klubu Sportowego 

Kulesze Kościelne. Wspólna praca dała bardzo dobry efekt. Dzieci i młodzież wraz ze 

swoimi rodzicami uczestniczyli w konkursach, zabawach i grach sportowych, edukacyjnych. 

Policja przeprowadziła zajęcia dot. bezpiecznego spędzania wakacji i rozsądnego 

korzystania z uroków lata. Ochotnicza Straż Pożarna pokazała jak udzielać pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. Grupy Taneczne ćwiczące w Centrum Kulturalno-

Edukacyjnym miały okazję zaprezentować swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną 

publicznością. W pikniku wzięło udział ok. 160 osób w tym ok. 90 dzieci.   

 Podsumowanie i analiza potrzeb 

 W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych na 2022 rok zo-

stały zaplanowane środki finansowe w celu zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jako zadanie własne. Mamy na-

dzieję, że dotacja w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. do-

finansowania zatrudnienia asystenta rodziny pojawi się jeszcze w tym roku.  

 Rok 2022 i kolejne lata będą kontynuacją prowadzanych działań w zakresie tworze-

nia systemu opieki oraz pomocy rodzinom, które nie wykonują swoich funkcji rodzicielskich 

w sposób prawidłowy lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Nadal pracownicy so-

cjalni będą nadzorować funkcjonowanie rodzin wielodzietnych i przeżywających trudności 

wychowawcze, udzielać wsparcia finansowego i niefinansowego oraz pomagać w rozwią-

zywaniu problemów dnia codziennego. Będą mobilizować do terminowego składania wnio-

sków na zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 plus oraz jednorazowe świadcze-

nie „Dobry Start” na dzieci uczące się.   



Współpraca wielu instytucji pomocowych, jako praca zespołowa stanowić będzie 

pełne i kompleksowe wsparcie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz rodzin 

korzystających z pomocy. 

  Bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie pracownika i nabycie odpowiednich kom-

petencji aby móc właściwie pomagać rodzinom przeżywającym trudności. 

  Mamy zamiar skorzystać w tym roku z szerokiego wachlarza szkoleń organizowa-

nych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, jeśli nie stacjonarnie, 

to w formie online, dla rodzin w kryzysie. Tematyka to: 

• Gospodarowanie budżetem domowym; 

• Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie; 

• Dzieci w sytuacji rozwodu (coraz więcej takich przypadków ). 

Pracownicy OPS chcą też skorzystać z kompleksowego szkolenia o tematyce ,,Rodzina w 

kryzysie – zadania i kompetencje służb pomocowych”. 

             

 Kolejny rok to również działania profilaktyczne i zaplanowanie wydatków na dzia-

łania mające na celu zwiększenie dostępności do różnorodnych zajęć w czasie wolnym co w 

rzeczywistości pocovidowej będzie miało fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszych 

dzieci i młodzieży. Bardzo potrzebne są też kursy i szkolenia dla osób które mogą te zajęcia 

poprowadzić. Od ilości, jakości i dostępności tych zajęć będzie zależeć właściwy rozwój 

psychiczny i fizyczny naszego młodego pokolenia. 

 

                                                                                                Kierownik 

                                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                    w Kuleszach Kościelnych 


