Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej za rok 2020 w gminie Wojciechowice.
Uchwałą Nr VII/44/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. został
przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wojciechowice na lata 2019 –
2021.
Głównym założeniem powyższego programu jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych,
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz
działania profilaktyczne na rzecz wzmacniania rodziny.
Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe.
Cel pierwszy tj. zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Pomoc udzielana osobom i rodzinom miała na celu przezwyciężanie trudnej sytuacji
życiowej, której sami nie byli w stanie pokonać. Rodziny objęte były pomocą w postaci
zasiłków finansowych, pracy socjalnej oraz w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w
stołówkach szkolnych.
W 2020 r. Gminę Wojciechowice zamieszkiwało 4029 mieszkańców (stan na dzień
31.12.2020 r.) Wg danych ze sprawozdania MRiPS-03-R za 2020 r. świadczeniami z pomocy
społecznej w ramach zadań własnych i zleconych zostało objętych 96 rodzin o liczbie osób w
rodzinach 271. Niektóre rodziny korzystały z kilku form pomocy.
Pomocą społeczną objęto 12 rodzin wielodzietnych (79 osób w rodzinie), natomiast w
związku z problemem bezradności opiekuńczo – wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa
domowego pomocą objęto 8 rodzin (44 osobami w rodzinie), w tym: 5 rodzin niepełnych i 3
rodziny wielodzietne. Ze wszystkimi rodzinami prowadzona była praca socjalna.
Głównymi przyczynami udzielania pomocy było : ubóstwo – 69 rodzin, bezrobocie – 55
rodzin, niepełnosprawność – 38 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 27 rodzin. W wielu
rodzinach przyczyną udzielenia pomocy był nie tylko jeden powód, przyczyny te
występowały łącznie.
Na terenie gminy funkcjonuje 4 szkoły, w których tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej
opłacał posiłki w ramach programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’ dla 74 dzieci , w tym 15
dzieci uczęszczających do szkół poza terenem gminy. Uczniowie korzystali z posiłków w
formie jednego dania gorącego lub pełnego obiadu zależnie od szkoły.
Koszty związane z opłatą dożywiania dzieci w szkole wyniosły 23.083,26 zł.
Urząd Gminy w Wojciechowicach corocznie organizował półkolonie letnie, w których
uczestniczyć mogły dzieci z terenu gminy. Ta forma wypoczynku cieszyła się zawsze dużym
zainteresowaniem. W 2020 r. z uwagi na stan epidemii i ogólnymi obostrzeniami z tym
związanymi półkolonii letnich nie organizowano.

Uczniowie mogą również otrzymać pomoc w postaci stypendium szkolnego W 2020 r.
stypendium szkolne zostało przyznane dla 52 dzieci z 28 rodzin. Stypendia szkolne i zasiłki
szkolne wypłacono na łączną 50.665,56 zł, w tym dotacja – 45.599,00 zł, środki własne –
5.066,56 zł (dane UG Wojciechowice),

W 2020 r. żadne dziecko zostało odebrane z rodziny biologicznej i umieszczone w rodzinie
zastępczej. Łącznie 7 dzieci przebywało w pieczy zastępczej, w tym 7 w rodzinach
zastępczych spokrewnionych. Nadmienia się, że 4 dzieci przebywało w rodzinach
zastępczych funkcjonujących na terenie innych gmin.
Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w łącznej kwocie 23.297,08 zł.

Cel drugi – podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.
Cel ten realizowany był poprzez następujące działania :
- współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną tj: kuratorami
zawodowymi i społecznymi , Policją , Sądem Rejonowym , służbą zdrowia, terapeutą ds.
uzależnień;
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na rok 2020, przyjętego
Uchwałą Nr XII/89/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019.
Z powodu alkoholizmu udzielono pomocy 2 rodzinom.
Cel trzeci – działania interdyscyplinarne mające na celu zapobieganie sytuacjom
kryzysowym w rodzinach oraz rozwiązywanie już istniejących.

- W 2020 r. prowadzone były działania wobec 10 rodzin, w tym 3 rodzin z dziećmi, w
ramach procedury ,,Niebieska karta’’. W stosunku do 3 rodzin Zespół Interdyscyplinarny
wystosował pisma do SR w Opatowie o wgląd w sytuację rodziny. W ciągu roku zakończono
działania w stosunku do 5 rodzin.
- Ofiary przemocy uzyskiwały informacje na temat przysługujących im praw, możliwości
uzyskania wsparcia i rodzajach pomocy. Pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną wobec
wszystkich rodzin objętych procedurą ,,Niebieska karta’’. Rodzinom dotkniętym przemocą
udzielono pomocy w postaci bezpłatnego dożywiania w stołówce szkolnej w ramach
programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ – 1 rodzina. Pozostałe rodziny nie ubiegały się o
świadczenia z pomocy społecznej.
Pracownicy prowadzący pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej podnosili swoje kwalifikacje i kompetencje. Uczestniczyli w
szkoleniach i konferencjach o różnej tematyce.

