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. stabilizacji

za rok 2012

ma za zadanie wspomagac rodzine w osiagnieciu przez

zyciowej, umozliwiajacej

prawidlowe

wypelnianie

funkcji opiekunczo

owawczych.

-

Asystenta rodziny przydziela Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej na podstawie wywiadu
srodowiskowego

analizy

sytuacji

rodziny

przeprowadzonej

socjalnego. Asystent rodziny prowadzi prace z rodzina w miejscu
w miejscu wskazanym przez rodzine. Asystent rodziny

przez

pracownika

jej zamieszkania lub

prowadzi prace za zgoda i przy

aktywnym udziale rodziny. Do pracy z asystentem zobowiazuje takze Sad rodzinny na mocy
postanowienia.

Asystent pracuje zarówno z rodzina, która jest zagrozona umieszczeniem

dziecka w pieczy zastepczej, jak i w przypadku czasowego umieszczenia
rodzina. Wspólpracuje

wówczas

m. in. z koordynatorem

placówka opiekunczo-wychowawcza,

rodzinnej

dziecka poza

pieczy zastepczej,

osrodkiem adopcyjnym.

W 2012 roku na terenie gmmy Krajenka pomoca asystenta objeto 2 rodziny. Asystenta
rodziny przydzielono

na wniosek pracownika socjalnego. Rodziny wyrazily na powyzsza

pomoc zgode. W 2012 roku Sad Rodzinny nie wskazal innych rodzin do objecia pomoca
asystenta rodziny.

Do zadan asystenta rodziny nalezy w szczególnosci:
l)

opracowanie

i realizacja planu pracy z rodzina we wspólpracy

z czlonkami rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we wspólpracy z czlonkami rodziny i koordynatorem
zastepczej, planu pracy z rodzina, który jest skoordynowany

rodzinnej pIeczy

z planem pomocy dziecku

umieszczonemu w pieczy zastepczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej, w tym w zdobywaniu
umiejetnosci prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych z dziecmi;
7) wspieranie aktywnosci spolecznej rodzin;

8) motywowanie czlonków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie

do udzialu w zajeciach grupowych

dla rodziców,

majacych

na celu

ksztaltowanie prawidlowych wzorców rodzicielskich i umiejetnosci psychospolecznych;
11) udzielanie

wsparcia

dzieciom,

w

szczególnosci

poprzez

udzial

w

zajeciach

psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie

dzialan

interwencyjnych

zaradczych

w

sytuacji

zagrozenia

bezpieczenstwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczacej pracy z rodzina;
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakonczeniu pracy z rodzina;
16) sporzadzanie, na wniosek sadu, opinii o rodzinie i jej czlonkach;
17) wspólpraca
organizacjami

z jednostkami
pozarzadowymi

administracji

rzadowej

oraz innymi podmiotami

i samorzadowej,

wlasciwymi

i osobami specjalizujacymi

sie

w dzialaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) wspólpraca z zespolem interdyscyplinarnym

lub grupa robocza lub innymi podmiotami,

których pomoc przy wykonywaniu zadan uzna za niezbedna.

W Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Krajence asystent rodziny zatrudniony
jest w ramach umowy zlecenia, co umozliwia dostosowanie czasu pracy do indywidualnych
potrzeb rodziny. Jest to nowe stanowisko, które nie ma jeszcze wypracowanych

standardów

pracy. Koszt gminy wynikajacy z zatrudnienia asystenta w 2012 r. wyniósl 1.172,50 zl.
Zarówno pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego

Osrodka Pomocy Spolecznej w Krajence

jak i asystent rodziny stale monitoruja sytuacje rodzin, w których wystepuja problemy
opiekunczo-wychowawcze
w kompetencjach

i podejmuja dzialania na rzecz tych rodzin, takie, które leza

tych pracowników,

albo podejmuja wspólprace z innymi osobami czy

instytucjami, które moga udzielic odpowiedniej pomocy.

II. Koszty gminy z tytulu umieszczenia dziecka w pieczy zastepczej

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastepczej lub w rodzinnym domu dziecka
badz w placówce opiekunczo-wychowawczej,

regionalnej placówce opiekunczo-

terapeutycznej jak równiez w interwencyjnym osrodku preadopcyjnym gmina wlasciwa ze
wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastepczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokosci:
1) 10% wydatków na opieke i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastepczej;
2) 30% wydatków na opieke i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastepczej;
3) 50% wydatków na opieke i wychowanie dziecka - w trzecim roku i nastepnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastepczej.

W roku 2012 wydatki poniesione przez gmine za pobyt dziecka w pieczy zastepczej wynosily
101,20 zl.

Tabela 1. Liczba dzieci w pieczy zastepczej (stan na 31 grudnia 2012 r.)
Placówki
6424
6niezawodowe
zawodowe
8
zastepcze
zastepcze
Ogólem
Rodziny
Rodziny
Rodziny
zastepczej
umieszczonych

Liczba dzieci

III.

Analiza dysfunkcji wystepujacych w rodzinach

Wspólczesna

rodzina znajduje SIe pod naporem wielu czynników

zewnetrznych,

które

wplywaja najej gwaltowne, wielorakie przemiany. Jedne z nich wywieraja wplyw pozytywny
i polepszaja jej warunki zycia, inne zas powoduja jej rozpad i dezorganizacje;

naruszaja

podstawowe normy rodzinne regulujace prawidlowe funkcjonowanie rodziny i jej czlonków
w samej rodzinie i poza nia czyli w spoleczenstwie.
Rodziny

dysfunkcjonalne

to takie, które nie zaspokajaja

niezbednych

psychicznych,

finansowych i spolecznych potrzeb swoich czlonków rodziny. Cecha charakterystyczna tych
rodzin, jest wystepowanie
rozbicie
12

rodziny,

niebieskich

wielu niekorzystnych

powazne

Naleza do nich faktyczne

miedzy jej czlonkami

( w 2012 roku zalozono
przestepstw,

narkomania

( dynamiczny wzrost na terenie gminy Krajenka przestepstw narkotykowych)

dlugotrwale

choroby,

kart),

konflikty

czynników.

zaburzenia

naduzywanie

psychiczne,

alkoholu,

zle warunki

popelnianie

materialno-bytowe,

samotne,

niedojrzale

rodzicielstwo. Czesto w takich rodzinach wystepuja zaburzenia kontaktów emocjonalnych,
czeste klótnie, nieporozumienia,

wiezi miedzy rodzicami i dziecmi sa zazwyczaj powaznie

oslabione. Dzieci bolesnie odczuwaja wyobcowanie
stwarzaja ogromne zagrozenie

i odrzucenie uczuciowe. Rodziny takie

dobra dziecka. Z nich najczesciej

wywodza

sie nieletni

i mlodociani przestepcy, dzieci alkoholizujace sie, wykazujace przejawy agresji i przemocy.
Szczególnie degradujacy

wplyw na funkcjonowanie

dziecka ma alkohol. Nadmiernie
wprowadzaja

atmosfere

rodziny i ksztaltowanie

pijacy rodzice dezorganizuja

niepokoju,

" obawy

osobowosci

zycie rodzinne,

o dzien jutrzejszy".

Nalezy

ponadto

podkreslic,

iz alkoholizm bardzo czesto idzie w parze z takimi zjawiskami jak wielodzietnosc, przemoc,
wykorzystywanie seksualne czy konkubinat. Liczba rodzin o niskich dochodach rozszerza sie.
Ubóstwem
utrzymaniu,

najbardziej

zagrozone

sa rodziny wielodzietne

rodziny osób bezrobotnych.

potrzeb, wyzwala nieporozumienia

oraz niepelne

Brak srodków na zaspokojenie

z dziecmi na
podstawowych

miedzy malzonkami, agresje, a u dzieci nadpobudliwosc

i trudnosci w nauce co w konsekwencji prowadzi do problemów szkolnych (drugorocznosc
oraz wagary, nierealizowanie

obowiazku

umieszczenia w placówce wychowawczej.

szkolnego, agresja) i bywa czestym powodem

Tabela 2. Przyczyny udzielania pomocy w 2012 r.
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Przyczyna zgloszenia

Liczba
osób

l

I ----

138 '

Ubóstwo
Bezrobocie

131
I

-NiepelnOSprawnos~
--

~o~

l

Dlugotrwala lub ciezka choroba

105

Alkoholizm

43

r

-----

I

Bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych

- rodzina nie~elna I

__~

wielodzietno~
Bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych

25 I

i prowadzenia

15

gospodarstwa domowego
_________

- ----l

Potrzeba ochrony macierzynstwa

10

Trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu karnego

8

Bezradnosc w sprawach opiekunczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna

7

Przemoc w rodzinie

5

Naj czestszymi

dysfunkcjami

niepelnosprawnosc,
wychowawczych

rodzin z rejonu gmmy Krajenka

dlugotrwala

choroba,

bezradnosc

w

sa: ubóstwo,
sprawach

bezrobocie,

opiekunczo

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzynstwa

i wielodzietnosci. Powodem przyznania pomocy bywa takze alkoholizm, przemoc w rodzinie,
trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu karnego.

Kierunki dzialan Miejsko-Gminnego

Osrodka Pomocy Spolecznej w Krajence majace na celu

ograniczenie powstawania dysfunkcji w rodzinach:
~ rozpoznanie warunków zycia rodzin
~ swiadczenie uslug i pomocy spolecznej rodzinom zyjacym w trudnych warunkach
materialno - bytowych
~ udzielanie pomocy rzeczowej w formie artykulów spozywczych
~ zapewnienie dozywiania dzieciom i mlodziezy w szkole i przedszkolach
~ pomoc

rodzinom

ze szczególnym

w wyposazeniu

dzieci

w podreczniki

i artykuly

szkolne

-

uwzglednieniem rodzin wielodzietnych i dotknietych dlugotrwalym

bezrobociem
~ pomoc w organizowaniu i dofmansowanie wypoczynku letniego dla dzieci
~ motywowanie

osób i rodzin do podejmowania

dzialan zmierzajacych

do zmIany

swojej sytuacji zyciowej
~ dzialania profilaktyczne skierowane do rodzin, dzieci

i mlodziezy

~ podejmowanie dzialan przeciwko wykluczeniu spolecznemu rodzin
~ walka z przemoca w rodzinie poprzez: wspólprace z Policja i innymi instytucjami
dzialajacymi w tym zakresie,
~

wspólpraca z placówkami opiekunczymi i wychowawczymi.

Krajenka, dnia 28 marca 2013 r.
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