SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
WSPIERANIA RODZINY
ZA 2021 ROK

Program Wspierania Rodziny
na lata 2019 – 2021
w Gminie Resko

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy

z

dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. 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 ww. ustawy i zgodnie z art. 176 obowiązkiem gminy jest utworzenie
i stały rozwój systemu wspierania rodziny, który zgodnie z art. 8 ma na celu:


dokonanie analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie,



wzmocnienie roli funkcji rodziny,



rozwijanie umiejętności opiekuńczo–wychowawczych rodziny,



podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowaniu rodziny,



pomocy w integracji rodziny,



przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,



dążenie do reintegracji rodziny.

Dzięki powyższym działaniom 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,
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania

a także
z

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą
pomocniczości.
W związku z powyższym Uchwałą Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia
30 października 2019 roku przyjęty został Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie
Resko na lata 2019 – 2021.
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Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
w gminie Resko jest :
„wspieranie rodzin

przeżywających

trudności w

wypełnianiu

swoich

funkcji,

a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również edukacja
środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny”.
W 2021 r. cel główny Programu był realizowany dzięki współpracy:


Urzędu Miejskiego w Resku,



Centrum Usług Społecznych w Resku,



Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Resku,



Placówki wsparcia dziennego w Resku,



Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej w Resku,



Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Resku,



Centrum Kultury w Resku,



Przedszkola Miejskiego w Resku,



Zespołu Szkół w Resku,



Szkole Podstawowej w Starogardzie,



Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie,



stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej.
W ramach realizowanego celu głównego podjęte zostały następujące działania

w przyjętych w Programie celach szczegółowych:

I.

Cel szczegółowy: Wsparcie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej i promowanie prawidłowo funkcjonującego modelu rodziny.

1. Realizacja

programów

podnoszących

kompetencje

opiekuńczo-wychowawcze

rodziców.
1) Szkoła Podstawowa w Starogardzie zrealizowała


Program profilaktyczno-edukacyjny „Unplugget” kierowany do uczniów o tematyce
dotyczącej profilaktyki uzależnień, w którym wzięło udział – 30 uczniów oraz
40 rodziców.
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2) Przedszkole Miejskie w Resko zrealizowało cztery programy:


Program profilaktyczno-wychowawczy” – 168 dzieci,



„Program adaptacyjny” „Raz, dwa, trzy, przedszkolakiem będziesz Ty” – 25 dzieci,



„Planeta dzieci, prawda, dobro, piękno w świecie wartości” – 93 dzieci,



„Kocham Przedszkole” – 75 dzieci,

3) Zespół Szkół Resko zrealizował:


Program profilaktyczno-edukacyjny „Unplugget” kierowany do uczniów o tematyce
dotyczącej profilaktyki uzależnień – 24 uczniów



Program „Ars, czyli jak dbać o miłość”, w którym wzięło udział około 80 uczniów –
celem jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych
i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych
przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program skierowany jest do młodzieży
w wieku 15 – 19 lat ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

2. Integracja rodzin i umacnianie więzi poprzez organizowanie różnorodnych form
spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi.
1) Zespół Szkół w Resku – udział rodziców w uroczystościach szkolnych, imprezach
klasowych np. wycieczki szkolne, integracyjne nocki filmowe, wigilie klasowe, zbiórki
karmy, nakrętek (wolontariat), wyjazd rodziców i dzieci do Domu Dziecka w Łobzie
z przygotowanymi paczkami świątecznymi „Dobroć zaczyna się w domu” kiermasz
świąteczny itp. – około 20 akcji.
2) Przedszkole Miejskie w Resko zorganizowało:


Dzień Babci i Dziadka dla 168 dzieci (ze uwagi na rozprzestrzenienie koronawirusa
wydarzenie odbyło się online)



Zabawę karnawałową dla 168 dzieci;



zakończenie roku dzieci 6-letnich dla 50 dzieci wraz z rodzicami; z uwagi
na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zawieszeniem
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dalsze zaplanowane działania przeprowadzono
on-line;



Dzień Edukacji Narodowej – 168 dzieci;



Święto Niepodległości – 168 dzieci;



Mikołajki (w grupach) – 168 dzieci;



Spotkania Wigilijne ( w grupach) – 168 dzieci;



Konkurs muzyczny pt. „Hej kolęda, kolęda” – 14 dzieci.
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4) Centrum Kultury w Resku zorganizowało:


29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Resku – 300 osób;



Konkurs Wielkanocny (plastyczny) – około 100 osób;



Plastyczny konkurs „ Nie ma jak u mamy ‘’- około 100 osób;



„ Kolorowe wakacje ‘’ 5.07.2021 r. – 30.07.2021 r. – 50 dzieci;



Wyjazd do FUN – PARK Pomerania – 45 osób;



Małe formy teatralne – spektakl dla dzieci pod tytułem „ Animacje morskie” –
40 osób;



Koncert smyczkowy AQUARTET „ Muzyczne kolory lat 80 ‘’- 100 osób;



X Edycja Narodowego Czytania – 40 osób;



Dożynki w Parku Miejskim – 400 osób;



Teatr w małym mieście „ Fin Amour ‘’ – Teatr ewolucji cienia- 100 osób;



11 listopad- Narodowe Święto Niepodległości- 100 osób;



Konkurs Bożonarodzeniowy (plastyczny) -100 osób;



Kiermasz Bożonarodzeniowy – 100 osób;



Sylwestrowe widowisko laserowo- multimedialne – 100 osób.

5) Centrum Usług Społecznych:


Udział w Jarmarku Św. Bartłomieja - około 200 osób;



Udział w „Rozświetleniu choinki Miejskiej‘’ – około 100 osób.

3. Wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji oraz zagospodarowaniu czasu wolnego
dzieci i młodzieży.
Na terenie gminy Resko działa 13 świetlic wiejskich:
1) 3 świetlice wiejskie w miejscowościach Łabuń Wielki, Starogard i Dorowo, które
podlegają pod Urząd Miejski w Resku. Stworzono tam bezpieczny i nowoczesny ośrodek
życia kulturalnego, miejsce codziennych spotkań i twórczych działań w środowisku
lokalnym. Estetyczny wygląd budynków, przestronne pomieszczenia oraz nowoczesne
wyposażenie - to wszystko mają do dyspozycji mieszkańcy. Z zajęć świetlicowych
korzysta 53 dzieci.
2) 9 świetlic wiejskich wchodzi w skład struktury Centrum Kultury w Resku: Gardzin,
Iglice, Komorowo, Łagiewniki, Łosośnica, Ługowina, Przemysław, Lubień Dolny,
Siwkowice, Mołstowo – 16. Z zajęć świetlicowych korzysta 53 dzieci.
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3) Centrum Usług Społecznych zorganizowało warsztaty „Ikonopisarstwa‘’ w świetlicach
wiejskich oraz w GCAL w Resku – ok. 200 osób, który prowadzone były przez
organizatora społeczności lokalnej.
4) Centrum Kultury w Resku organizuje cotygodniowe zajęcia:


zajęcia muzyczno - instrumentalne -20 dzieci,



zajęcia plastyczne – 2 grupy około 35 osób,



zajęcia taneczne - 33 dzieci,



zajęcia teatralne - 10 dzieci,

5) Bezpłatne kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie dla dzieci
z terenu gminy Resko w 2021 r. przyznano 11 miejsc – pracownicy socjalni Centrum Usług
Społecznych w Resku przygotowali listę dzieci na letni wypoczynek do DW „Zielona
Gospoda” w Przesiece.
6) Placówka wsparcia dziennego w Resku:
Miesiąc

Działania

Styczeń



Luty




Marzec





Kwiecień



Maj



Czerwiec



Lipiec




Sierpień





Wrzesień



Październik



przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych
dotyczących bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych;
przygotowanie upominków dla Babć i Dziadków;
udział wychowanków w konkursie walentynkowym „Kartka
walentynkowa”;
przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych
„Bezpiecznie w sieci”;
udział wychowanków w zajęciach kulinarnych, krawieckich
oraz w zajęciach z języka angielskiego;
udział wychowanków w zajęciach kulinarnych, krawieckich
oraz w zajęciach z języka angielskiego;
Udział wychowanków przedstawieniu online z okazji „Dnia
Matki”;
udział wychowanków w warsztatach profilaktycznych z
przedstawicielem KP w Resku oraz ratownikiem
medycznym „Bezpieczeństwo w czasie wakacji”;
Wyjazd wychowanków do Rodzinnego Parku Rozrywki
”Pomerania” Dygowo;
udział wychowanków w przedstawieniu cyrkowym przy UM
w Resku;
„Noc w świetlicy”- udział wychowanków w wydarzeniu;
wyjazd wychowanków do „Multikino” Szczecin na film
profilaktyczno- edukacyjny;
dział wychowanków w „Pikniku świetlicowym” przy ul.
Mickiewicza w Resku;
„Dzień Chłopaka”- wyjście z grupą na kolację do restauracji
„Mozaika”;
„Święto dyni”- udział wychowanków w zabawie
integracyjnej;
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Listopad



Grudzień




udział wychowanków w zajęciach florystycznychprzygotowanie stroika świątecznego na grób Powstańca
Wielkopolskiego Romana Chatlińskiego;
porządkowanie oraz zapalenie zniczy na grobie Powstańca
Wielkopolskiego Romana Chatlińskiego;
udział wychowanków w „Andrzejkach świetlicowych”;
udział wychowanków w „Rozświetleniu choinki przy UM w
Resku”;
udział wychowanków w Spotkaniu wigilijnym w restauracji
„Mozaika”.

4. Edukacja rodzin w zakresie prawidłowego wypełniania ich funkcji, w tym
prowadzenie edukacji prozdrowotnej.
1) Centrum Usług Społecznych w Resku zatrudnia 4 pracowników socjalnych, którzy w 2021 r.
pracowali ze 120 rodzinami z dziećmi, gdzie świadczona była praca socjalna.
2) Szkoła Podstawowa w Starogardzie przeprowadziła programy o profilaktyce prozdrowotnej:


Program profilaktyczno-edukacyjny „Unplugget”, - 40 rodziców, 30 uczniów,



Warsztat online profilaktyczno-edukacyjny „Jak wspierać dziecko w edukacji zdalnej” wiadomość przesłana do 130 rodziców – skorzystało 10 rodziców,



„ Bieg po zdrowie” – 20 osób,



„Trzymaj formę ‘’– 20 osób.

3) Przedszkole miejskie w Resku przeprowadziło programy o profilaktyce prozdrowotnej:


„Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy” -168 dzieci,



„Czyste powietrze wokół Nas” – 25 dzieci,



„Skąd biorą się produkty ekologiczne?”-25 dzieci.

4) Zespół Szkół w Resku przeprowadził programy o profilaktyce prozdrowotnej:


Program „Bieg po zdrowie” – w klasach IV ( 2 edycje) jego celem jest uwrażliwianie
młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu. Program jest skierowany
do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Został objęty honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej – 50 dzieci,



Program „ Unplugged ‘’ w klasach VIII ( 2 edycje ) – 60 dzieci.
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5. Rozwijanie systemu ulg skierowanych do rodzin z dziećmi w tym również
wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień
dla rodzin wielodzietnych. W 2021 r. zamówiono 66 tradycyjnych (jednocześnie 66 karty
elektronicznych) kart dużej rodziny dla 33 rodzin (w tym 36 dzieci). Wydano natomiast
56 kart dużej rodziny w formie tradycyjnej (10 wnioskujących nie zgłosiło się w celu odebrania
kart). Realizatorem Karty Dużej Rodziny w okresie od 1 stycznia 2020 roku jest Centrum Usług
Społecznych w Resku.
Oprócz Karty Dużej Rodziny, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą
otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny. O kartę mogą starać się rodziny z minimum
dwojgiem dzieci. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji
rodzin. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury,
edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
W 2021 r. wpłynął 1 wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
II.

Cel szczegółowy: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka
i rodziny.

1. Zapewnienie pomocy materialnej rodzinom wymagającym wsparcia.
Centrum Usług Społecznych w Resku w 2021 r. przyznało pomoc finansową
dla 346 rodzin.
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży posiłków w szkołach i przedszkolach.
Centrum Usług Społecznych w Resku w 2021 r. przyznało pomoc w formie posiłku
w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 71 dzieci.
3. Zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym bezpiecznego
schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2021 r.
prowadził 11 procedur „Niebieskie Karty.”, nie zaistniała potrzeba udzielenia pomocy w formie
schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy.
4. Pomoc w wyposażeniu dzieci i młodzieży w podręczniki, artykuły szkolne, pomoce
naukowe, odzież i obuwie sportowe oraz dofinansowanie do dojazdów do szkół
(stypendia i zasiłki szkolne).
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Stypendia szkolne zostały przyznane decyzjami Centrum Usług Społecznych w Resku
w 2021 r. dla 55 dzieci (wpłynęło 75 wniosków, w tym wydano 20 decyzji odmownych).



Zasiłki szkolne mogą być przyznane uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W 2021 r. wpłynął jeden wniosek
o zasiłek szkolny. Wydano jedną pozytywną decyzję administracyjną dla zasiłku szkolnego.



Przedszkole Miejskie w Resku w 2021 r. zakupiło wyprawki plastyczne dla 168 dzieci.



Zespół Szkół w Resku w 2021 r. przyznał stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe dla 79 uczniów SP, LO i BS.
a) zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół
w Resku realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno
– Wychowawczym w Radowie Wielkim w ramach „Dotacji celowej na podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. - 30 dzieci;
b) wypożyczenie laptopów do pracy zdalnej z zasobów szkoły – 36 laptopów;
c) zakup podręczników dla uczniów LO do języka polskiego , matematyki i języka
obcego oraz dola uczniów Szkoły Branżowej – kl. I (możliwość wypożyczenia
z biblioteki szkolonej) 80 dzieci;
d) dofinansowanie kursu prawo jazdy dla uczniów Szkoły Branżowej – 12 uczniów;
e) umożliwienie udziału uczniów

Szkoły Branżowej

w projektach unijnych –

uczniowie biorący udział w niżej wymienionych projektach mogli odbyć bezpłatne
staże, otrzymali wynagrodzenie za odbyte praktyki oraz stypendia – 13 uczniów:
„ Gotowi do pracy I ‘’ – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020;
„ Gotowi do pracy II ‘’ – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020;
„ Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowe do potrzeb lokalnego
i regionalnego

rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych

i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów : „ drawskiego
i łobeskiego ” w ramach Osi Priorytetowej VII Edukacja, - wsparcie szkół i placówek
prowadzących

kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020.


Urząd Miejski organizował w 2021 r. dojazdy uczniów do szkół dla 294 dzieci.
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III.

Cel szczegółowy: udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej kryzys.

1. Udzielanie rodzinom pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny i prowadzenie
monitoringu sytuacji dziecka po zakończeniu współpracy z asystentem.
Centrum Usług Społecznych w Resku zatrudnia asystenta rodziny, który pod swoją opieką
w 2021 r. miał 14 rodzin, w tym 43 dzieci. Rodziny głównie zmagały się z takimi problemami
jak:


bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,



uzależnienie od alkoholu,



bezrobocie i ubóstwo,



trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
W 2021 r. z dwoma rodzinami zakończono współpracę z uwagi na brak chęci pracy

z asystentem rodziny. Ponadto asystent rodziny podejmował działania, które miały zmierzać
do powrotu dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu rodzinnego. Niestety rodziny
nie wykazały chęci nawiązania jakiejkolwiek współpracy.
2. Udzielanie rodzinom pomocy przez pracowników socjalnych.
W 2021 r. do Centrum Usług Społecznych wpłynęło 556 wnioski o przyznanie pomocy
społecznej. Pracownicy socjalni stale diagnozowali sytuację rodzin objętych pomocą Centrum,
prowadzili pracę socjalną, zawierali kontrakty socjalne. Podejmowali działania w celu
zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim dzieciom pozbawionym dostatecznej opieki ze strony
rodziców, poprzez wystosowywanie wniosków o wgląd w sytuację dzieci do Sadu Rejonowego w
Łobzie. Prowadzono monitoring dziecka w rodzinie dotkniętej sytuacją kryzysową. Prowadzono
działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zapewnienie rodzinom dostępności do konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
(psychologicznego, prawnego, terapeutycznego).


W Punkcie Konsultacyjnym – udzielanie porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych
16 osób (40 godzin) w Klubie Abstynenta – prowadzenie konsultacji dla 6 osób (98 godzin).



W 2021 roku w Centrum Usług Społecznych w Resku zatrudniony na umowę
o świadczenie usług był psycholog (94 godz.), prawnik (25 godz.), terapeuta uzależnień (22
godziny).
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4. Podejmowanie działań prowadzących do odbudowy więzi rodzinnych oraz

do

powrotu dzieci do rodzin biologicznych.
W 2021 r. jedno dziecko powróciło z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.

IV.

Cel szczegółowy: zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach
wychowujących dzieci.

1. Działania wspierające realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: spotkania
członków Zespołu. Wpłynęło w 2021 r. - 11 „Niebieskich Kart” a powołano 18 grup
roboczych.



Kampania informacyjno – edukacyjna „ STOP PREMOCY – REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ‘’wpłynęło około 50 prac plastycznych oraz trzy spoty filmowe.

2. Działania wspierające realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania

Narkomanii.


Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Resku.



Zwiększenie

dostępności

uzależnionych

pomocy terapeutycznej

oraz psychologicznej

dla

osób

i współuzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom

u których występuje problem uzależnień oraz przemoc w rodzinie.


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla młodzieży.



Wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych,

służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie,
poprzez podejmowanie działań.



Prowadzenie
rozwiązywania

profilaktycznej
problemów

działalności

informacyjnej

alkoholowych

i

i

edukacyjnej

przeciwdziałania

w zakresie
narkomanii
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oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci, młodzieży w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących

w pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

–

wychowawczych

i socjoterapeutycznych,

V.

Cel szczegółowy: tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze
wspierania rodziny.

1. Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie dzieci z terenu gminy Resko
w pieczy zastępczej.
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, za których utrzymanie gmina ponosi
wydatki to 20 dzieci, w tym w rodzinach zastępczych – 11 dzieci, a placówce opiekuńczowychowawczej – 9 dzieci. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2021 r. to kwota 226 961,84 zł (20 dzieci).
Rodziny zastępcze – 58 506,29 zł.
2. Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny, pracowników socjalnych i innych
pracowników lokalnego systemu wsparcia.
W 2021 r. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach, poszerzyli swoją wiedzę:
asystent rodziny, czterech pracowników socjalnych:


" Działania wzmacniające więzi rodzic - dziecko.",



"Praca socjalno - wychowawcza z rodziną".

3. Podejmowanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
mieszkańców gminy Resko.
W gminie Resko został uchwalony i jest realizowany Gminny Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2022.

Podsumowanie
Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji lub są powodem wykluczenia
społecznego, są obszary problemowe zdiagnozowane w rodzinach korzystających z pomocy
społecznej. Należą do nich:
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ubóstwo,



sieroctwo,



bezdomność,



bezrobocie,



niepełnosprawność,



długotrwała lub ciężka choroba,



przemoc w rodzinie,



potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,



potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,



bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

w

prowadzeniu

gospodarstwa domowego,


alkoholizm lub narkomania,



sytuacja kryzysowa.

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Resku (stan na dzień 31.12.2021 r.) gminę Resko
zamieszkuje ogółem - 7438 osób


miasto – 3918



wieś – 3520



ilość kobiet w wieku produkcyjnym – 1961



ilość kobiet w wieku poprodukcyjnym – 1146



ilość kobiet w wieku przedprodukcyjnym – 325



ilość mężczyzn w wieku produkcyjnym – 2385



ilość mężczyzn w wieku poprodukcyjnym – 582



ilość mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym - 359
Głównym celem asystentury rodziny jest przede wszystkim odzyskanie przez osoby

przyjmujące wsparcie asystenta rodziny kontroli nad własnym życiem, które pozwala im stać
się samodzielnymi 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 Resko. Zawarte w programie propozycje były realizowane w 2021 r. w toku
bieżącej pracy poszczególnych jednostek. Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki
działań dla gminy Resko:


zwiększenie nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku poprzez
doskonalenie metod pracy z rodziną oraz realizowanie różnych form pomocy rodzinie,
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wzmocnienie działań profilaktycznych,



dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i
rodziny,



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.
Praca asystenta rodziny polegała m.in. na: opracowaniu i realizacji planu pracy
z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie
ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego,

udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów

socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieraniu aktywności społecznej
rodzin, motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielaniu
pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

udzielaniu

wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez ich udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzeniu
dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, współpracy ze wszystkimi instytucjami zajmującymi
się dzieckiem i rodziną.
Po przeprowadzonej analizie podejmowanych działań, sprawozdań z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019-2021 należy stwierdzić, iż podejmowane
działania odzwierciedlają potrzeby rodzin z terenu gminy Resko. 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.
Centrum Usług Społecznych w Resku 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
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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.
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