Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 r.
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. nr 149 poz.887 z późn. zm.). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu
został wyznaczony jako podmiot wykonujący zadania z zakresu tej ustawy. Zobowiązuje ona gminy do realizacji
szeregu zadań min.:
1. współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej:
10% - w pierwszym roku pobytu,
30% - w drugim roku pobytu,
50% - w kolejnych latach.
2. opracowywanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny,
3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności.
W 2012 r. umieszczono w pieczy zastępczej 6 dzieci:
4 – w rodzinie zastępczej (2 dzieci w lutym, 2 dzieci w listopadzie)
2 – w placówce opiekuńczo – wychowawczej (1 dziecko w sierpniu, 1 we wrześniu)
Na podstawie zawartych z powiatem cieszyńskim porozumień określających zasady współfinansowania
pobytu dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej, Miasto Ustroń poniosło następujące koszty:
1. współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych:
Jednorazowe świadczenia
Kwota wynagrodzenia
na pokrycie niezbędnych Miesięczne świadczenie
rodziny zastępczej
wydatków związanych z
na pokrycie kosztów
współfinansowana przez
potrzebami
utrzymania
gminę
przyjmowanego dziecka
2 107,51 zł

250,00 zł

Ogółem
dofinansowanie z
tytułu umieszczenia
dzieci w rodzinach
zastępczych

2 043,22 zł

4 400,73 zł

2. współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej: w kwocie 1 961,71 zł
Kwota przeznaczona w 2012 r. na sfinansowanie zadań wynikających z w/w ustawy to 6 362,44 zł.

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2012 roku
Z zadań zawartych w art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika obowiązek
opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny
dla Gminy Ustroń został uchwalony przez Radę Miasta Ustroń dnia 27 września 2012 r. (Uchwała nr
XXIV/265/2012).
Jako główny cel ustalono w nim tworzenie warunków umożliwiających realizowanie spójnego systemu na rzecz
wzmacniania rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Założone w programie cele realizowane były przez szereg działań:
I.

Promowanie wartości rodziny i wzmacnianie jej potencjału rozwojowego – realizowane w formie:
1. wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rodzinnych spotkań szczególnie bezalkoholowych oraz
umacniania więzi rodzinnych:
w ramach tych działań realizatorzy programu organizowali szereg imprez:

-

rodzinne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w szkołach i przedszkolach, Stowarzyszenie
„Ponad granicami” – ok. 60 osób,

-

koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w MDK Prażakówka,

-

świętowanie Dnia Matki - szkoły i przedszkola, OREW Nierodzim,

„Jasełka” – SP 5 ok. 70 osób, OREW Nierodzim,
„Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom” – występ zespołów artystycznych z MDK i wychowanków
ustrońskich przedszkoli ,
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-

pikniki z okazji Dnia Dziecka w przedszkolach szkołach i organizacjach pozarządowych np.:
„Ustroniaczek” organizowany przez Stowarzyszenie „Można Inaczej” we współpracy z UM,

-

festyny i pikniki rodzinne – P7 ok.200 osób, P6 ok. 180 osób, KS Kuźnia Ustroń ok. 600 osób, SP
2- ok. 80 osób, Stowarzyszenie „Można Inaczej” we współpracy ze Stowarzyszeniem
Trzeźwościowym "Rodzina" ,

-

koncert dla rodziców w SP2,

-

organizacja Miejskiego Konkursu Gwary przez SP3 – ok. 90 osób,

-

Industriada – święto zabytków techniki, a w nim plener malarski dla dzieci i rodziców oraz Noc
Muzeów (Muzeum Ustrońskie),

Rodzinny Rajd Rowerowy – UM Ustroń,
Rodzinny Dzień Sportu na Czantorii – Kolej Linowa „Czantoria”,
organizacja „Dnia Sportu” - celem było wskazanie możliwości bezpiecznego i aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia, wskazanie alternatywy wobec używek,
integracja dzieci i rodziców – Stowarzyszenie „Ponad Granicami” ok. 40 osób, SP5 – ok. 86,
rodzinne spotkania w Muzeum Ustrońskim organizowane przez SP3 – „Wieczorek regionalnej
poezji i prozy” oraz „Z beskidzką kolędą” w których wzięło udział 80 osób,

-

Muzeum Ustrońskie wprowadziło do sprzedaży bilet rodzinny.
Z danych uzyskanych od poszczególnych organizatorów wynika, że imprezy te cieszyły się dużą
popularnością, zarówno mieszkańców Ustronia jak i turystów.
2. wspierania wychowawczej roli placówek oświatowych, opiekuńczych, organizacji, kościołów i innych
podmiotów:

-

warsztaty i akcje dla uczniów w szkołach:
„Warto być dobrym”- ilość uczestników ok. 83 osoby w SP3, akcja polegała na
czynieniu dobrych uczynków w rodzinie i najbliższym otoczeniu,
„Zachowaj trzeźwy umysł” – informacje o zdrowym stylu życia SP3 udział 86 osób,
„Rodzice i ja” – warsztaty z pedagogiem szkolnym dot. relacji w rodzinie,
„Konstruktywne wyrażanie emocji” – warsztaty z pedagogiem nt. jak radzić sobie z
emocjami,

-

program w zakresie profilaktyki antyalkoholowej SP3 – organizowanie kółek zainteresowań:
plastyczne, tańca, przyrodnicze, fotograficzne, j. angielskiego, turystyczne, regionalne itp.,

-

zajęcia pozalekcyjne w SP5 w ramach programu profilaktycznego „Mądrze żyj” – zajęcia
muzyczne, ekologiczne, dziennikarskie – gazeta „Co piszczy w Lipowcu”,

-

zajęcia folklorystyczne, regionalne– SP5, SP6 - zachowanie tożsamości kulturowej,

-

program unijny „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół
podstawowych” realizowany w SP6,

-

szkolne koło PTTK w SP6 – promowanie wśród dzieci aktywnego wypoczynku przez
organizowanie pieszych wycieczek, wypraw w góry, wyjazdów na narty itp.,

-

programy z funduszu antyuzależnieniowego „Pomoc w nauce uczniom potrzebującym pomocy” w
G1,

-

zawody narciarskie o maskotkę Ustronia,

program „Trzymaj Formę” realizowany w SP6 ma służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć
prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego
wyboru,

współorganizacja prze UM imprezy "Jedź Z Głową" na Dzień Dziecka,
wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - zajęcia edukacyjno rewalidacyjne, zajęcia
kulinarne, z komputerem, relaksacyjne, bezpośredni kontakt z życiem codziennym "bezpośrednie
doświadczenie": wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeów, biblioteki,
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na basen, do restauracji, sklepu – prowadzone przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy w Nierodzimiu dla ok. 90 dzieci,

-

wczesne wspomaganie rozwoju dzieci najmłodszych: zajęcia prowadzone nie tylko z dzieckiem ale
też z rodzicem w formie psychoedukacji – OREW Nierodzim,

-

rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, arteterapia dla dzieci niepełnosprawnych - OREW
Nierodzim,

-

prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” – świetlica może przyjąć w ciągu roku szkolnego
maksymalnie 30 osób dziennie. Średnio dziennie w 2012 roku na zajęcia uczęszczało 16 dzieci;
Stowarzyszenie „Można Inaczej” – świetlica może przyjąć 35 osób, w roku 2012 średnio dziennie
przyjęła 29 osób,

-

zajęcia w czasie ferii zimowych dla ok. 56 osób i półkolonii letnich dla 80 osób prowadzone przez
Stowarzyszenie „Ponad Granicami”,

-

warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych – Stowarzyszenie „Ponad Granicami”,

-

zajęcia rozwijające (kulinarne, taneczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, informatyczne) dla
podopiecznych świetlicy „Można Inaczej”,

-

„Ferie z Prażakówką” – zajęcia artystyczne, ceramiczne, warsztaty cyrkowe,

-

obóz sportowy dla dzieci i młodzieży KS Kuźnia Ustroń- dla dzieci z rodzin najuboższych i
dysfunkcyjnych,

-

organizacja wycieczek edukacyjnych, rozwijanie artystycznych i kulturalnych zainteresowań przez
wyjazdy do teatru, kina, wystawy – szkoły, przedszkola, Stowarzyszenia,

-

działalność świetlic i bibliotek szkolnych,

zimowisko dla dzieci oraz kolonie letnie organizowane przez Stowarzyszenie „Można Inaczej”
letnie kolonie nad morzem – dzieci wraz z rodzinami SP 3- 25 osób, Fundacja św. Antoniego – 30
osób,

koła zainteresowań w MDK Prażakówka (taniec nowoczesny, break dance, mażoretki, akrobatyka,
zajęcia wokalne, plastyczne, rękodzieła),

zajęcia pozalekcyjne edukacyjne i sportowe.

3. diagnozowania przyczyn niewydolności rodzin wobec dzieci:

II.

pomoc psychologiczna, terapeutyczna i pedagogiczna dla rodzin w potrzebie –
organizowana przez placówki oświatowe , organizacje pozarządowe, Fundację św.
Antoniego.

Rozwijanie form pomocy rodzinie w środowisku – w postaci:

1. dożywiania:

-

pomoc w formie pokrywania kosztów posiłków dzieci z rodzin będących w potrzebie,
przygotowanie ok. 140 paczek żywnościowych dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia, wypłata
zasiłków celowych na zakup żywności, wytypowanie dzieci na letni wypoczynek finansowany
przez kuratorium oświaty (MOPS),
całoroczne dożywianie potrzebujących oraz pomoc żywnościowa w formie paczek organizowane
przez Fundację św. Antoniego.

2. maksymalnego wykorzystania programów rządowych i pomocy materialnej o charakterze
socjalnym:

-

zakup podręczników dla dzieci „wyprawka szkolna”(SP3 – 7 osób, Stowarzyszenie „Ponad
Granicami” – 12 osób, SP2 – 24 osoby),

-

kiermasze używanych podręczników- SP2 – ok. 100 osób,
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-

programy rządowe „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” – SP3 – 40 uczniów, SP5 – odpowiednio
95 osób i 55 osób,

-

wnioski o stypendia szkolne – w 2012 r. skorzystało 48 uczniów na kwotę ogólną 33.173,60 zł ( w
tym: środki własne to 6.634,72 a z dotacji celowej – 26.538,88),

-

indywidualizacja nauczania – organizacja dodatkowych bezpłatnych zajęć min.: gimnastyka
korekcyjna, zajęcia logopedyczne itp.

3. wspierania działań dotyczących upowszechniania informacji o uprawnieniach dla rodziny i jej
członków oraz o instytucjach i formach pomocy wspierających rodzinę, a także promujących
rodzinę:

-

warsztaty i lekcje otwarte dla rodziców w szkołach –
- test kompetencji rodzicielskiej, władza rodzicielska w świetle prawa, przemoc i agresja
wśród dzieci a procedura niebieskiej karty – w SP3
- Cyberprzemoc – informowanie rodziców o zagrożeniach czyhających w internecie,
- informowanie rodziców o miejscach i instytucjach niosących pomoc w sytuacjach
kryzysowych,
- wskazówki jak wypełniać rolę wychowawczą rodzica,

-

kampania informacyjna „Postaw na rodzinę”- SP2 – 350 osób, SP3 – ok. 86 osób - kreowanie w
uczniach prorodzinnych postaw. Kampania służy również pomocą w dialogu z rodzicami i
przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce
zachowań ryzykownych.

-

„Zachowaj trzeźwy umysł – alkohol i dopalacze” – spotkania dla rodziców w SP2 ok. 300 osób,

-

warsztaty dla rodziców w Stowarzyszeniu „Ponad Granicami” pomagające wzbogacać wiedzę na
temat wychowywania i rozwoju dziecka, umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu
przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspakajającego potrzeby
miłości, bezpieczeństwa i akceptacji; pokazanie, w jakim kierunku i w jaki sposób można
realizować proces wychowania.

-

realizacja zajęć z zakresu profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholu
w rodzinie – SP6 – ok. 103 uczestników,

-

działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego – interwencje i pomoc w rozwiązywaniu
problemów w przypadkach zgłoszeń przemocy w rodzinie – w 2012 roku odnotowano 23
zgłoszenia przemocy w rodzinie po interwencjach MZI 20 spraw zostało zakończonych.

kampania społeczna „Mądrzy rodzice” w SP3 - przekazanie rodzicom i wychowawcom wiedzy na
temat podstaw mądrego wychowania dzieci - ok. 40 osób
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