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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 (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, 

poz. 887 ze zm.), który zobowiązuje do złożenia Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań do dnia 31 marca każdego roku. 

Program Wspierania Rodziny, czyli pomoc dziecku i rodzinie, jest zadaniem samorządu 

gminnego wynikającym z w/w ustawy i zgodnie z art. 176 obowiązkiem gminy jest utworzenie 

i stały rozwój systemu wspierania rodziny, który zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej ma na celu: 

• wzmocnienie roli funkcji rodziny, 

• rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

• podniesienie świadomości w planowaniu oraz funkcjonowaniu rodziny, 

• wzmacnianie integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej 

rodziny, dążenie do reintegracji rodziny dzięki czemu zwiększa się szanse na 

pozostawienie dziecka w jego naturalnym środowisku, a więc w rodzinie dziecka, dzięki 

utrzymaniu lub przywróceniu zdolności rodziny do pełnienia swoich funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej 

realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami 

i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.  

W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie dnia 

25 lutego 2016 roku przyjęty został Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie 

Wieruszów.  

 

Celem głównym Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Wieruszów jest 

„stworzenie spójnego systemu opieki nad rodziną w Wieruszowie”. 

 

Cel szczegółowy Programu został zrealizowany w 2016 roku 

tj. wielopłaszczyznowe wsparcie dla rodzin. 
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Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współ-

uzależnienia, placówkami oświatowymi i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie w ramach realizowanego celu podjęte zostały następujące zadania: 

 

1. Stałe diagnozowanie sytuacji rodzin objętych pomocą Ośrodka.  

 

Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji lub są powodem wykluczenia 

społecznego, są obszary problemowe zdiagnozowane w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej. Należą do nich: 

• Ubóstwo, 

• Bezrobocie, 

• Niepełnosprawność, 

• Alkoholizm, 

• Przemoc w rodzinie, 

• Zdarzenie losowe, 

• Długotrwała lub ciężka choroba,  

• Potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność), 

• Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

Pomocą materialną i socjalną w 2018 roku zostało objętych 323 rodzin. 

Dodatkowo dzięki programowi „pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 

216 dzieci (w tym pomoc w formie obiadów – bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 

12 dzieci oraz z dożywiania dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnej – 

143 dzieci), dodatkowo posiłek w przedszkolu otrzymało 53 dzieci. 

 

2. Zapewnienie rodzinom specjalistycznego poradnictwa i wsparcia. 

 

W 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie 

zatrudniony na umowę zlecenie był psycholog. Dzięki jego współpracy stałą pomoc psychologiczną 

uzyskało 12 rodzin. 
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W MGOPS w Wieruszowie 2018 roku zatrudniony był także asystent rodziny, który pod 

swoją opieką miał 15 rodzin, w tym 33 dzieci. Rodziny głównie zmagały się z takimi problemami 

jak:  

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

• uzależnienie,  

• niepełnosprawność, 

• bezrobocie i ubóstwo, 

• trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzono: 

• diagnozy: psychologiczne – 291 osoby, pedagogiczne – 272 osób, logopedyczne – 57 osób, 

• konsultacje psychologiczne – 163 osób,  

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 9 osób,  

• terapie: logopedyczne – 37 osób, psychologiczne indywidualne – 54 osoby, dysleksji 

i dysortografii – 4 osoby, rodzin – 4 rodziny, socjoterapia – 0 osób,  

• psychologiczne doradztwo wychowawcze w zakresie różnych problemów dzieci 

i młodzieży – 124 osób,  

• porady, konsultacje dla nauczycieli – 109 osób,  

• porady, konsultacje dla rodziców – 198 osób,  

• porady, konsultacje dla dzieci i młodzieży w zakresie różnorodnych problemów 232 osoby,  

• logopedyczne badania przesiewowe – 193 osoby,  

• orzecznictwo do różnych form kształcenia – 79 orzeczeń i 12 opinii,  

• opiniowanie do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

i przedszkolu – 210 osób,  

• porady zawodowe na podstawie badań – 52 osoby,  

• interwencję kryzysową – 4 osoby,  

• terapię EEG Biofeedback – 3 osoby. 

 

3. Poprawienie relacji rodzic – dziecko poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zrealizowało 2 szkolenia dla 

rodzin zastępczych, w których wzięło udział 10 osób.  
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie przyjął 5 wniosków 

o przyznanie asystenta rodziny.  

 

4. Realizacja programów mających na celu podnoszenie kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodziców.  

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku zrealizowano:  

• Realizacja trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018-2020 – 1 program.  

 

5. Rozwijanie systemu ulg skierowanych do rodzin wielodzietnych i promocja modelu 

rodziny wielodzietnej. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 

1 kwietnia 2016 roku wprowadzone zostało świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”. 

W 2017 roku zostało przyjętych i rozpatrzonych 1199 wniosków. Wydano 1315 decyzji w tym 

1238 przyznających i 77 odmownych. 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 

wielodzietnych. W 2018 roku przyznano 190 Karty Dużej Rodziny w 46 rodzinach (w tym 

122 dzieciom). Realizatorem Karty Dużej Rodziny w okresie od 1 stycznia 2018 roku był Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. 

 

6. Tworzenie form aktywności społecznej działającej na rzecz wspomagania rodzin oraz 

umacniania w nich więzi rodzinnych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdysponowało ulotki promujące rodzinne formy 

pieczy zastępczej. Ukazały się artykuły na stronie portalu EWE24 zachęcające społeczność powiatu 

wieruszowskiego do rodzicielstwa zastępczego oraz ogólne informacje na temat rodzicielstwa 

zastępczego. Dodatkowo rozesłano do wszystkich Parafii Dekanatu Lututowskiego, Bolesła-

wieckiego oraz Wieruszowskiego plakaty/ulotki informacyjne na temat rodzicielstwa zastępczego.  
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Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia prowadził:  

• Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Wieruszów – liczba 

uczestników 32.  

Wiodącym celem warsztatów o nazwie „Ja też potrafię” jest wzmocnienie psychologiczne 

dzieci w wieku od 4 do 16 lat w kontekście efektywnego radzenia sobie w środowisku rówieśników, 

wzmocnienia własnej wartości, wzbogacenia poczucia odpowiedzialności. Warsztaty zostały 

podzielone na cztery grupy wiekowe, a liczba godz. zajęć wyniosła 156.  

 

Placówki Oświatowe działały w zakresie: 

• pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i uczniów w szkole, 

• warsztatów podczas spotkań z rodzicami, 

• prelekcji psychologa szkolnego podczas spotkań z rodzicami, 

• imprez szkolnych o zasięgu lokalnym: jasełka, festyny rodzinne, dzień babci i dzień dziadka, 

• rajdy rowerowe, zabawy choinkowe, spotkania ze specjalistami.  

 

7. Poszerzanie ofert zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 

 

• Zaj. sportowe,  

• Zaj. artystyczne, 

• Zaj. ekologiczne,  

• Zaj. wokalno-muzyczne,  

• Chór,  

• Koło matematyczne,  

• Koło polonistyczne,  

• Koło biblioteczne,  

• Koło przyrodniczo – ekologiczne,  

• Koło biologiczne,  

• Koło fotograficzne,  

• Koło języka francuskiego,  

• Zaj. korekcyjno-kompensacyjne,  

• Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze,  

• Zaj. redakcyjne,  

• Zaj. rozwijające kompetencje językowe i społeczne w oddziale przedszkolnym,  



7 

• Zaj. ekspresyjne w oddziale przedszkolnym, 

• Zaj. Medialne LO TV,  

• Koło historyczne,  

• Koło informatyczne,  

• Koło plastyczne,  

• Koło teatralne,  

• Kółko dziennikarskie Gazetka Szkolna COPERNICUS, 

• Kółko PCK, 

• SKS,  

• ZHP 

• Komputer uczy i bawi w oddziale przedszkolnym, 

• Zabawy logopedyczne 3 – 5 latków,  

• Edukacja czytelniczo – medialna,  

 

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych przez pomoc materialną (stypendia, zasiłki, 

dofinansowanie do imprez szkolnych i wycieczek, udział w projektach). 

 

Placówki oświatowe:  

• Refundowane dożywianie przez MGOPS w Wieruszowie,  

• Stypendia za wyniki w nauce, 

• Dożywianie z Programu Osłonowego w zakresie dożywiania gminie Wieruszów na lata 

2014 – 2020,  

• Dożywianie finansowane przez TPD, 

• Bezpłatne kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

• Zaj. z Technik szybkiego uczenia się. Projekt – „Aktywna tablica”, 

• SKS – program zajęć pozalekcyjnych,  

• Realizacje programu „Kodowanie i programowanie”,  

• Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie: zaj. wyrównawczych 

z matematyki i j. angielskiego, zaj. rozwijających z matematyki i informatyki”.  

 

MGOPS wsparł dożywianie dzieci w liczbie 216 oraz wydanych zostało rozpatrzonych 

decyzji o stypendium szkolne 178 z czego pozytywnie rozpatrzonych było 176 i 2 odmownych.  
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9. Udzielenie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz zjawiskiem 

przemocy i rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów 

rodzin. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło poradnictwa specjalistyczne: 

• porad dot. przemocy – 2 

• porad dot. uzależnień – 9 

• założonych „NK” – 1 

 

Poradnictwo specjalistyczne realizowane było także w ramach działającego przy PCPR Punktu 

Interwencji Kryzysowej:  

• porad prawnych – 92, 

• porad psychologicznych – 47, 

• porad poradnictwa socjalnego – 43, 

• założonych „NK” – 1. 

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień Współuzależnienia przeprowadził:  

• Świadczenia zdrowotne w formie terapii uzależnień i współuzależnienia. 

• Warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych – mieszkańców 

gminy Wieruszów.  

• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób nadużywających środków psychoaktywnych – 

mieszkańców gminy Wieruszów.  

• Dyżury interwencyjno-wspierające dla mieszkańców gminy Wieruszów.  

• Centrum wsparcia psychologicznego dla osób z problemem przemocy w rodzinie.  

 

W ramach współpracy MOPTUiW brał udział: 

• Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieruszowie 

(liczba komisji 22). 

• Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w Wieruszowie (liczba spotkań grupy roboczej: 20).  

 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której objęto procedurą „Niebieska Karta” 23 rodziny. 
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10.  Działania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez prowadzenie w szkole programów 

profilaktycznych dotyczących uzależnień, agresji, radzenia sobie ze stresem. 

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia prowadził profilaktykę 

adresowaną do uczniów ich rodziców: 

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, 

• Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wieruszowie, 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie,  

• Szkoła Podstawowa w Pieczyskach, 

• Szkoła Podstawowa w Wyszanowie,  

• Szkoła Podstawowa w Teklinowie. 

 

Zajęcia dla uczniów odbywały się na lekcjach wychowawczych w klasach 2 i 3 gimnazjum 

oraz dla wszystkich 6-8 klas szkoły podstawowej. Zajęcia dla rodziców odbywały się na 

jednogodzinnych spotkaniach przy okazji wywiadówek.  

Przeprowadzono także badania ankietowe w w/w szkołach, które miały na celu zbadanie 

skali zażywanych środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 

12-16 lat. 

Dodatkowo wdrożono profilaktykę wczesnej interwencji „FreD goes net”. 

 

W placówkach oświatowych przeprowadzono dodatkowo:  

• Program „Zadbaj o swoje płuca dla klas I-III”, 

• Program „Bieg po zdrowie” dla klas IV, 

• Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy, 

• Teatr profilaktyczny „Moralinet” z Krakowa,  

• Spotkania z psychologiem z MOPTUiW, 

• Zaj. profilaktyczne z pedagogiem,  

• Zaj. profilaktyczne z psychologiem, 

• Godziny wychowawcze o tematyce profilaktycznej,  

• Realizacja programów antytytoniowych, 

• Realizacja programu zdrowotnego „Bieg po zdrowie”, 

• Przeprowadzenie przez MOPTUiW w klasach VII i VIII zajęć profilaktycznych odn. 

uzależnień,  
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• „Tydzień profilaktyki” przeprowadzenie przez pedagoga i psychologa szkolnego w klasach 

V-VIII 12 zajęć profilaktycznych odn. uzależnień behawioralnych, 

• Przeprowadzono zajęcia wychowawcze w klasach IV-VIII na tematy związane 

z profilaktyką przemocy i następnie omówione z wychowawcami danych klas, 

Tematyka profilaktycznych działań na lekcjach wychowawczych o tematyce: „Nie palę – 

jestem modny”, „Palenie to obciach”, „Żyję bezpiecznie – AIDS i HIV”, „Nie borę – jestem 

odpowiedzialny”, „Stop – cyberprzemocy”, „Jak łagodzić i rozwiązywać konflikty 

w rodzinie?”, „Jak dbać o relacje z rodzicami?”,  

• Propagowanie zdrowego stylu życia: Choroby AIDS i inne przenoszone drogą płciową, 

wpływ nikotyny i innych używek na zdrowie i życie człowieka, GMO – czy możemy 

spokojnie spać, sposoby pozyskiwania energii, a środowisko przyrodnicze, walka ze stresem 

„Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?”, segregacja i zagospodarowanie odpadów – 

happening uliczny promujący styl życia bez sztucznych opakowań, 

• Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Piersą dot. profilaktyki uzależnień od gier 

komputerowych i cyberprzemocy,  

• Przy współpracy z Sanepidem przeprowadzono profilaktykę uzależnienia od nikotyny 

pt. „Smokerlyzer prawdę ci powie”, 

• Spotkanie z Dariuszem Soborczykiem z MOPTUiW i rozmowa dotycząca radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach życiowych jakie związane są ze zjawiskiem cyberprzemocy,  

• Spotkania z psychologami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pt.: „Porozmawiajmy 

o depresji”, 

• Odbyła się kampania pt.: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, 

• Spotkanie z Panią Elżbietą Ochocką kierownikiem PCPR w Wieruszowie i zapoznanie 

uczniów z funkcjonowaniem jednostki,  

• Spotkanie z położną środowiskową Panią Małgorzatą Kowalińską dot. zagrożeń ciąży 

i rozwoju dziecka w związku z używaniem środków odurzających, alkoholu, palenia 

papierosów przez kobiety ciężarne, 

• Spotkanie z rzecznikiem prasowym policji dot. akcji „Surfuj bezpiecznie”,  

• Z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Hufca Pracy odbyło się spotkanie 

z st.asp. Damianem Pawlakiem pt. „Świadomość prawa i problematyka kontaktu 

z narkotykami, alkoholem, dopalaczami”, 

• Warsztaty z profilaktyki uzależnień prowadzone przez Pana Jakuba Rychtera.  
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11.  Podejmowanie działań na rzecz powrotu do rodziny naturalnej dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej.  

 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie asystent rodziny 

współpracował z 1 rodziną, gdzie 1 dziecko umieszczone było w rodzinie zastępczej. Rodzina 

zmagała się z poważnym problemem jakim jest alkoholizm matki. Dziecko nie wróciło do matki, 

gdyż w/w wciąż boryka się z uzależnieniem.  

  

12.  Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz placówkach 

specjalistycznych dla dzieci z rodzin niewydolnych.  

 

W placówkach oświatowych prowadzone były zajęcia:  

• Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, 

gimnastyka korekcyjna, nauczyciele wspomagający, zaj. rehabilitacyjne, zaj. 

z psychologiem i pedagogiem, rozmowy wspierające, 

• Przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczniów wymagających szczególnej opieki 

i pomocy wychowawczej ze względu na niewłaściwe zachowania w szkole, 

• Z uczniami z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi, 

• Spotkania z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dziećmi 

z problemami. 

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzone były działania:  

• Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół, w tym zajęcia integrujące 

zespoły klasowe 790 osób,  

• Porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży 232 osoby,  

• Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców 198 osób,  

• Prelekcje, pogadanki i warsztaty dla rodziców 28 osób,  

• Umieszczanie na tablicy ogłoszeń w poradni informacji o instytucjach i placówkach 

poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego, 

• Indywidualne konsultacje psychologiczne i logopedyczne dla rodziców dzieci uczęszczają-

cych na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zakwalifikowanych do 

udziału w rządowym programie „Za życiem” - 28 osób.  
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13. Podejmowanie działań w celu zapewnienia nadzoru kuratora nad nieletnimi 

pozbawionymi dostatecznej opieki ze strony rodziców. 

 

W ramach w/w zadania podjęta została współpraca pracowników Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z kuratorami rodzinnymi i zawodowymi. W 2018 roku 

objętych kuratelą było 25 rodzin, które zmagały się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.  

 

14. Prowadzenie monitoringu dziecka w rodzinie dotkniętej sytuacją kryzysową. 

 

W roku 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie monitoring prowadzony był 

przez 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 12 rodzinach (tj. 14 dzieci). 

 

15. Współpraca wszystkich instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy ochrony ofiar 

przemocy.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie: 

• Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2017-2022.  

• Zabezpieczenie schronienia mieszkańcom powiatu wieruszowskiego w kryzysie, w tym 

przypadku przemocy domowej. Zadanie realizowane na podstawie umowy powierzenia 

realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2018 r. 

zawartej pomiędzy Powiatem Wieruszowskim, Wieruszowskim Caritas Diecezji Kaliskiej.  

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie: 

• Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w skład którego wchodzą: MGOPS w Wieruszowie, MOPTUiW Wieruszowie, KPP 

w Wieruszowie, Placówki oświatowe, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Zakład Opieki 

Zdrowotnej, Stowarzyszenie integracyjne oraz Społeczny Rzecznik Praw Dziecka. 

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, w którym omówiono na 105 posiedzeniach 

grup roboczych 67 osoby, w tym 33 kobiet, 27 mężczyzn i 7 dzieci. 
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Podsumowanie 

 

Głównym celem asystentury rodziny jest przede wszystkim odzyskanie przez osoby 

przyjmujące wsparcie asystenta rodziny kontroli nad własnym życiem, które pozwala im stać się 

samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu 

i rozwojowi dzieci. 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada stworzenie spójnego systemu opieki nad 

rodziną w gminie Wieruszów. Zawarte w programie propozycje były realizowane w 2018 r. w toku 

bieżącej pracy poszczególnych jednostek.  

 Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki działań dla gminy Wieruszów: 

• zwiększenie nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku poprzez 

doskonalenie metod pracy z rodziną oraz realizowanie różnych form pomocy rodzinie,  

• wzmocnienie działań profilaktycznych, 

• dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka 

i rodziny (szkoły, przedszkola, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje pozarządowe), 

• wzmocnienie rodziny poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną 

w celu poprawy umiejętności opiekuńczo – wychowawczych przy współpracy z asystentem 

rodziny.  

 Praca asystenta rodziny jest procesem długofalowym, a prowadzone działania, aby odniosły 

zamierzony skutek muszą być cały czas utrwalane, dlatego w celu osiągnięcia zamierzonych 

efektów wskazane jest podejmowanie dalszych działań profilaktycznych i wspomagających.  

 Asystent rodziny głównie pomaga rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw 

życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy 

aktywnym jej udziale. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika 

socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, 

o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną 

określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj 

i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. Asystent 

rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez 

rodzinę.  
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Po przeprowadzonej analizie podejmowanych działań, sprawozdań z realizacji Gminnego 

programu wspierania rodzin za lata 2016-2018 należy stwierdzić, iż podejmowane przez MGOPS 

działania odzwierciedlają potrzeby rodzin z terenu gminy Wieruszów. Jednocześnie wskazana jest 

w latach następnych dalsza kontynuacja oraz w miarę możliwości rozszerzenie działań. Konieczne 

jest również współdziałanie wielu służb i organizacji działających przede wszystkim na rzecz 

rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe 

wsparcie. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stale poszukuje nowych form pracy 

z rodziną po to, aby rodzina potrzebująca wsparcia otrzymała konkretną pomoc oraz aby jakość 

życia rodziny miała lepszy wymiar. Osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej, która umożliwi 

jej wychowanie dzieci jest celem, którego osiągnięcie wspólnymi siłami daje największą 

satysfakcję. Mając na uwadze skuteczność w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym 

opiekuńczo-wychowawczo, konieczne jest utrzymanie dotychczasowego kierunku działań, a przede 

wszystkim wysokiej aktywności pozostałych instytucji i organizacji mających w swoich zadaniach 

pracę z rodziną.  

 


