
Projekt 
 
z dnia  21 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r. ujętych 
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach 

związanych z realizacją tych zadań 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r. ujętych 
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach związanych 
z realizacją tych zadań w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 3 marca 2022 r. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W 2021 r. 
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019 – 2021 WRAZ 

Z INFORMACJĄ O POTRZEBACH ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ 

Wstęp 

 Zgodnie z ustawą z dnia  9  czerwca 2011  r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej 
(Dz. U. 2020, poz. 821 z póżn. zm.) wszelkie działania podejmowane są „dla dobra dzieci, które 
potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, 
miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową dla zapewnienia 
ochrony przysługujących im praw i wolności. 

 Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 
rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,  w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla 
rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci 
i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji 
pracujących z dziećmi i rodzicami”. 

Na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, uchwałą nr XV/71/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 9 grudnia 2019 r., przyjęty został Gminny 
Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, zwany w dalszej części Programem, który realizowany, 
koordynowany i monitorowany jest przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. Ponadto na 
podstawie art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organ 
wykonawczy gminy zobligowany jest przedstawiać corocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku 
Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z informacją 
o potrzebach związanych z ich wykonaniem. Sprawozdanie z Programu za 2021 r. pozwoli na uzyskanie 
informacji o stanie osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych wyznaczonych w Programie, a służących 
realizacji przez gminę ustawowego obowiązku wspierania rodziny oraz podejmowaniu różnorodnych inicjatyw 
promujących i wzmacniających przekonanie o niezastąpionej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny 
w rozwoju dziecka, szczególnie w obliczu wyzwań współczesnego świata. 

Celem głównym Programu jest podniesienie jakości życia rodzin, tworzenie i rozwijanie systemu 
wsparcia sprzyjającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.  

Cele szczegółowe: 

1) Wieloaspektowe i interdyscyplinarne wspieranie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu, 

2) Promowanie roli rodziny oraz wspieranie skutecznych metod pracy z rodziną i dzieckiem szczególnie 
poprzez współpracę lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz przy wsparciu społeczności 
lokalnej, 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do rodzin, 

4) Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin 
zastępczych zamieszkujących na terenie Gminy Turawa, 

5) Tworzenie warunków sprzyjających integracji rodzin i kreowaniu sieci wzajemnego wsparcia, 

6) Angażowanie w działania społeczne najstarszych mieszkańców rodzin doceniając ich wkład 
w pielęgnowanie historii, edukacji i lokalnej tradycji, 

7) Podniesienie kompetencji i umiejętności skutecznej pracy z rodziną pracowników różnych instytucji 
organizacji realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny. 

 Zadania ujęte w Programie mają tworzyć system kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy 
skierowany do całej rodziny, a nie jedynie do poszczególnych jej członków. Efektem udzielonego 
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wsparcia ma być bowiem trwała zmiana społeczna objawiająca się satysfakcjonującym standardem 
życia rodzin mieszkających na terenie Gminy Turawa. 

W 2021 roku powyżej wymienione cele osiągane były poprzez realizację następujących działań,  
inicjatyw i zadań: 

1. Asystentura rodzinna – „Rozwijanie systemu wsparcia rodziny” jest jednym z zadań własnych gminy 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach tego zadania Gmina Turawa zapewnia 
rodzinom przeżywającym trudności życiowe wsparcie  asystenta rodziny. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie zatrudniał jednego asystenta rodziny, 
na wynagrodzenie którego środki w wysokości 52 130, 00 zł pokryte były z budżetu Gminy Turawa  oraz 
z Funduszu Pracy w wysokości 2 000, 00 zł. W ubiegłym roku asystenturą rodziny zostało objętych łącznie 
11 rodzin, w których wychowywało się 14 dzieci, w tym czwórka dzieci w wieku od 1 do 9 lat i siedmioro 
dzieci powyżej 9 lat. 

Głównymi obszarami pracy asystenta rodziny są: 

᠆  pomoc w nabywaniu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców, 

᠆  pomoc w budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie, 

᠆  doradztwo w zakresie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 

᠆  pomoc w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości w najbliższym otoczeniu, 

᠆  pomoc w zakresie pisania pism urzędowych i kontaktów z instytucjami, 

᠆  planowanie z rodziną budżetu i kształtowanie umiejętności zarządzania finansami rodziny 

᠆  pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, 

᠆  motywowanie i wspieranie w podejmowaniu kroków prawnych w sytuacji występowania przemocy 
w rodzinie. 

W ramach wykonywania swoich obowiązków, asystent rodziny współpracował m.in. ze szkołami 
funkcjonującymi na terenie Gminy Turawa, kuratorami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Turawie, PCPR w Opolu oraz Komisariatem Policji w Ozimku. Asystent rodziny brał 
również udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz był członkiem grup roboczych. 

Dokumentacja działań asystenta rodziny obejmowała: 

᠆  Wniosek o przyznanie asystenta rodziny 

᠆  Pisemną zgodę rodziny w postaci oświadczenia na realizację usługi asystenta rodziny 

᠆  Ocenę sytuacji rodziny/ diagnozę sytuacji rodziny 

᠆  Plan pracy z rodziną 

᠆  Aktualizację planów pracy z rodziną 

᠆  tygodniowe harmonogramy pracy z rodzinami 

᠆  Kartę pracy asystenta rodziny świadczonej na rzecz rodziny 

᠆  Okresową ocena sytuacji rodziny 

᠆  Ewidencję rodzin objętych asystenturą 

᠆  Miesięczne rozliczenie pracy świadczonej na rzecz rodziny 

W 2021 r. asystent rodziny zakończył współpracę z trzema rodzinami w związku ze zmianą ich 
funkcjonowania i nabyciem umiejętności w zakresie funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz 
znaczącej poprawy zaradności życiowej i samodzielności, natomiast z uwagi na złożone przez rodziny 
wnioski, asystent rodziny rozpoczął  współpracę z 3 rodzinami w celu podnoszenia ich kompetencji 
opiekuńczo – wychowawczych. 
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2.  Prowadzenie interdyscyplinarnego punktu konsultacyjnego w zakresie poradnictwa, terapii 
i mediacji dostępnego dla wszystkich rodzin mieszkających w Gminie – od 1 lipca 2020 r. uruchomiony 
został Aktywny Punkt Konsultacyjno – Doradczy, w którym można było uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysu 
rodzinnego i osobistego w tym także pomoc mediacyjno - sądową i pozasądową w sprawach rodzinnych 
i cywilnych, np. w sporach rodzinnych o kontakty z dzieckiem, o alimenty, o podział majątku oraz w sprawie 
o rozwód jako alternatywy do długotrwałych procesów sądowych. 

3.  Realizacja programów profilaktycznych i korygujących, szkoleń, warsztatów, prelekcji dla 
rodziców/ opiekunów oraz grup wsparcia i grup samopomocowych. 

Z uwagi na panującą w Polsce w 2021 r. sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się 
wirusa COVID – 19 wiele inicjatyw realizowanych głównie przez szkoły podstawowe przybrało formułę 
zdalną przy użyciu narzędzi teleinformatycznych. W ramach tak prowadzonych oddziaływań profilaktyczno 
– wychowawczych i rozwojowych realizowanych przez placówki oświatowe na terenie Gminy Turawa dla 
rodziców/opiekunów oraz dzieci i młodzieży zostały przygotowane treści informacyjne zamieszczane 
najczęściej na stronach internetowych lub poprzez komunikatory takie jak WhatsApp. 

Specjaliści – psycholodzy, pedagodzy szkolni oraz logopeda z PSP w Osowcu, PSP w Bierdzanach, PSP 
w Turawie, PSP w Zawadzie i PSP w Ligocie Turawskiej  prowadzili zdalnie rozmowy z rodzicami, którzy  
wymagali wsparcia, służyli poradą, głównie telefonicznie, a także przez kontakt mailowy. Zrealizowano dla 
rodziców oraz uczniów prelekcje, pogadanki oraz warsztaty, które obejmowały tematykę z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zagadnienia z zakresu profilaktyki przemocy, agresji, 
konfliktów i wykluczenia społecznego: 

᠆ „Słowa mają moc”, 

᠆ „Integracja rówieśnicza”, 

᠆ „Stres” 

᠆ „Sharenting i wizerunek dziecka w sieci, poradnik dla rodziców”  oraz 

᠆ „Motywacja i jedziesz dalej”, 

a także pogadanki z uczniami prowadzone przez psychologa,  dzielnicowych oraz pedagogów 
szkolnych: 

᠆ „Hejt i przemoc w sieci” 

᠆ „Zapobieganie stereotypom” 

᠆ „Radzenie sobie z trudnymi emocjami” 

᠆ „Bezpieczeństwo na ulicy i w kontaktach z nieznajomymi” 

᠆ „Używki i niebezpieczeństwo uzależnienia” 

᠆ „Zdrowie fizyczne i psychiczne – jak dbać”. 

᠆ „Empatia i tolerancja dla chorych przewlekle” 

᠆ „Współpraca i współdziałanie” 

᠆ „Prawa dziecka, prawa i obowiązki ucznia” 

᠆ „Profilaktyka uzależnień” 

᠆ „Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych” 

᠆ „Budowanie prawidłowej samooceny” oraz inne działania profilaktyczne – czytanie opowiadań, bajek 
i oglądanie filmów mających na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów. 

Na stronach internetowych szkół – , http://g_turawa.wodip.opole.pl/,  oraz              systematycznie 
publikowano materiały dla uczniów  i rodziców o różnorodnej tematyce wspierającej ucznia i rodziców 
lub opiekunów. 

Id: B573AE6B-670E-464B-AEFE-9E52872583F7. Projekt Strona 3



4.  Wspieranie aktywnych form wypoczynku oraz wspólnego spędzania czasu z rodziną – w 7 
Sołectwach Gminy Turawa zorganizowano imprezy integracyjne i prozdrowotnych dla dzieci                i rodzin. 
Wydarzenia te współfinansowano ze  środków pochodzących z opłat z zezwoleń na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych w 2021 r. Ponadto w 2021 r. poszczególne Sołectwa zrealizowały liczne imprezy 
aktywizujące dzieci i rodziny w formie warsztatów, konkursów, imprez plenerowych, czy też festynów: 
„Martinstag”, „Odwiedziny św. Mikołaja”, „Dożynki”, „Z karpiem w smak”, zabawy Andrzejkowe, „Mały 
ogród wielka sprawa”, finał WOŚP 2021r., festyn z okazji rozpoczęcia wakacji, Wigilia dla seniorów, czy też 
festyn z okazji otwarcia Krainy aktywności fizycznej i rekreacyjnej.     

5.  Upowszechnienie Karty Dużej Rodziny i Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – 

a) Karta Dużej Rodziny - to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych jak 
i w firmach prywatnych dla rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci. Program Karta Dużej Rodziny, 
który wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług, funkcjonuje w oparciu 
o zapisy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Bezpośrednim realizatorem Karty Dużej 
Rodziny w Gminie Turawa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. 

Lp. Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR Liczba wydanych KDR 
86 

(tradycyjne)   
86 

(elektroniczne) 1 
 

28 
Łącznie: 172 (tradycyjne + elektroniczne) 

b) Opolska Karta Rodziny i Seniora – Program realizowany na terenie Gminy Turawa w związku z podjętą 
Uchwałą nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy W Turawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia 
do programu „Opolska Karta Rodziny i Seniora”. Karta jest jednym z narzędzi w ramach wojewódzkiego 
Programu „Opolskie dla Rodziny”. Działa poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za 
usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych 
podmiotach publicznych oraz podmiotach prywatnych. 

Dane dotyczące Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w Gminie Turawa w 2021 r. 

Lp. Liczba złożonych wniosków o wydanie OKRiS Liczba wydanych OKRiS 
1 52 66 

6.  Praca socjalna i interwencja kryzysowa – głównym celem pracy socjalnej jest rozpoznawanie 
potrzeb i trudności występujących w rodzinach. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest 
rozpoznanie potrzeb osób i rodzin wnioskujących o pomoc. Jednym z narzędzi pracy pracowników socjalnych 
jest wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie sytuacji materialnej, rodzinnej i bytowej oraz 
zaplanowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji rodziny.  Aby pracownik socjalny mógł efektywnie 
i sprawnie wykonywać swoje zadania na rzecz rodziny powinien spełniać szereg  wymogów, które formułuje 
ustawa o pomocy społecznej. Musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie oraz dwustopniową 
specjalizację zawodową. Poza wiedzą z zakresu ustawy o pomocy społecznej powinien posiadać wiedzę 
z zakresu psychologii, prawa, rynku pracy oraz prawa administracyjnego. Ponadto zawód ten wymaga stałej 
odporności psychicznej, umiejętności działania w sytuacjach trudnych, a nawet zagrażających zdrowiu i życiu, 
umiejętności podejmowania szybkich decyzji, a także asertywności i empatii oraz otwartości na drugiego 
człowieka. 

Pracownik socjalny prawie zawsze mierzy się z bezradnością, lękami, rozgoryczeniem, frustracją, 
roszczeniowością, a nawet agresją ze strony osób korzystających ze wsparcia w ramach pomocy społecznej. 
W ramach pracy socjalnej realizowanej w 2021 r. przez pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS 
w Turawie prowadzono m.in.: 

᠆  wsparcie emocjonalne dla osób korzystających z pomocy oraz ich rodzinom, 

᠆  pomoc w zakresie łagodzenia rodzinnych konfliktów, 

᠆  poradnictwo dla osób i rodzin z różnych dziedzin i udzielanie rozmaitych informacji, 

᠆  pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych, 

᠆  pomoc w formułowaniu pism urzędowych, wypełnianiu dokumentacji itp., 

᠆  pomoc w przygotowaniu niezbędnej do wnioskowania o pomoc dokumentacji, 

᠆  współpraca z różnymi podmiotami/jednostkami/instytucjami w celu wsparcia rodziny, 
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᠆  realizacja rodzinnych wywiadów środowiskowych, 

᠆  kierowanie członków rodzin do specjalistycznych konsultacji. 

Pomoc w formie pracy socjalnej udzielono łącznie 92 rodzinom. 

7.  Przyznawanie zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych: zasiłek rodzinny/urlop 
wychowawczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, 
świadczenie rodzicielskie, zapomoga jednorazowa „Becikowe”, zapomoga jednorazowa „Za życiem” 
świadczenie wychowawcze (500+), – w 2021 roku w Gminie Turawa: 

a) zasiłek celowy wypłacony rodzinom wychowującym niepełnoletnie dzieci: 

L.p
. 

Liczba rodzin z dziećmi, którym przyznano pomoc w 
formie zasiłku celowego w 2021 r. spełniających kryteria 
ustawowe z pomocy społecznej 

Kwota wypłaconych zasiłków 
w 2021 r. 

1 4 5520,00 zł 
a) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w ramach tego działania w 2021 r. w Gminie Turawa 

przyznano pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkole lub przedszkolu (1 ciepły posiłek dziennie – obiad) 
dla 10 dzieci. W 2021 r. przyznano świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Łączna kwota 
przyznanych świadczeń to 5518,00 zł. 

 Pomoc dla rodzin przyznawano w ramach przystąpienia Gminy Turawa do realizacji 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (Uchwała nr 140 Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019–2023.) 

L.p. Liczba dzieci - pomoc w postaci dożywiania dzieci w 
szkole lub przedszkolu (1 ciepły posiłek dziennie – obiad) 
w 2021 r. oraz  świadczenia pieniężne na zakup posiłku 

lub żywności. 

Łączna kwota wypłaconych 
świadczeń w 2020 r. 

1. 10 dzieci  5518,00 zł                                                                                                                      

b) świadczenia rodzinne – zasiłki rodzinne  - w ramach wsparcia rodzin w 2020 r. w Gminie Turawa 
wypłacono następującą ilość  świadczeń: 

Liczba osób w 
rodzinach 

Wyszczególnienie Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadcze

ń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczb
a 

rodzin Ogółem W tym 
dzieci 

Zasiłek rodzinny 
 
w tym dzieci: 

356 3364 378980,27 163 673 366 

do 5 lat 128 1021 95691,17 89 388 210 
od 5 do 18 lat 245 2090 250027,48 122 531 303 
od 18 do 21 lat 37 243 31914,62 29 126 72 
powyżej 21 lat 2 10 1350,00 2 7 4 
Zasiłek rodzinny 
z  dodatkami 

356 5187 591156,71 163 673 366 

c) świadczenia rodzinne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie – 
w 2020 r. w Gminie Turawa wypłacono następującą ilość świadczeń: 

Liczba osób w 
rodzinach 

Wyszczególnienie Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadcze

ń 

Kwota 
świadczeń 

Liczb
a 

rodzi
n 

Ogółem W tym 
dzieci 

Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

42 42 42000,00 42 166 83 
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Świadczenia 
rodzicielskie 

20 113 104691 20 X X 

d) świadczenia rodzinne – świadczenia wychowawcze „500+” - w 2020 r. w Gminie Turawa łącznie wypłacono 
następującą ilość świadczeń wychowawczych: 

Liczba osób w 
rodzinach 

Wyszczególnieni
e 

Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w 

zł 

Liczba 
rodzin 

Ogółe
m 

W tym 
dzieci 

Świadczenie 
wychowawcze 

1762 19372 9622635,66 1093 2858 1765 

e) wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 
w 2021 r. w Gminie Turawa wypłacono następującą ilość świadczeń: 

Wyszczególnienie Kwota wypłaconych w 2021 r. 
świadczeń w zł 

Ilość złożonych wniosków 

Świadczenie z 
funduszu 

alimentacyjnego, z 
tego na osobę 
uprawnioną w 

wieku: 

 
 

141590,58 

 
 

31 

0 -17 lat 117890,58 26 
18 – 24 lat 23700,00 5 

25 lat i więcej 0 0 

8.   Świadczenia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów – w 2021 r. w Gminie Turawa 
wypłacano stypendia szkolne dla dzieci młodzieży mieszkających w Gminie. Łączna kwota wypłaconych 
stypendiów to 17353,59 zł, z czego kwotę 6729,60 zł wypłacono na podstawie wniosków złożonych w okresie 
od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., natomiast pozostała kwota 10623,93 zł została wypłacona na podstawie 
wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Turawie w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. W 2021 r. 
złożono 20 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego z czego 18 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 
W 2021r. nie wnioskowano i nie wypłacono zasiłku szkolnego. 

9.  Współpraca i monitorowanie sytuacji rodzin i dzieci mieszkających w Gminie Turawa 

Współpraca interdyscyplinarna jest najbardziej efektywną i kompleksową formą pomocy dziecku 
i rodzinie. U większości rodzin dotkniętych kryzysem doświadczenie pokazuje, że tylko połączone 
kompetencje podmiotów i specjalistów w nich zatrudnionych, dają szansę na skuteczną pomoc rodzinom 
w przezwyciężaniu tych kryzysów. W 2021 r. w celu skutecznego wsparcia rodzin podejmowano 
współpracę pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turawie, kuratorami i Sądem, szkołami, 
służbą zdrowia, Policją  i in. działającymi na terenie Gminy. 

Ponadto w 2021 r. miały miejsce 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Do Zespołu w 2021 r. wpłynęło łącznie 9 formularzy „Niebieska Karta – A”. 
W rodzinach, w których prowadzono przedmiotową procedurę w 2021 r. wychowuje się łącznie               
9 dzieci i zorganizowano 20 spotkań grup roboczych dotyczących tych rodzin. 

10.  Kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, zespoły doradcze itp. dla pracowników instytucji 
wspierających rodziny – w sprawozdaniu ujęto  szkolenia, kursy i konferencje w formule zdalnej, w których 
w 2021 r. wzięli udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, tj. 

·Świadczenia w pomocy społecznej w okresie COVID-19 

·Rodzinny wywiad środowiskowy po zmianach z uwzględnieniem kontraktu socjalnego. 

·Dodatek mieszkaniowy. 

·COVID – 19 w pomocy społecznej. 

·Superwizja w pomocy społecznej. 
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·KPA w praktyce. 

11.  Dzieci z Gminy Turawa przebywające w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej 
w 2021 r.  –  łącznie 20 dzieci z terenu Gminy Turawa tj. 

Wyszczególnienie Liczba dzieci w 2021 r. Wydatki Gminy Turawa za 
rok 2021  z tytułu 

przebywania dzieci w pieczy 
zastępczej 

Dzieci przebywające w 
instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

 
13 dzieci 

 
514395,53 zł 

 
Dzieci przebywające w 

rodzinnej pieczy zastępczej 
 

w tym: 

 
 

8 dzieci 

przebywające w spokrewnionej 
pieczy zastępczej 

6 dzieci 

 
Przebywające w 

niespokrewnionej pieczy 
zastępczej 

 
1 

 
 
 
 
 

29301,72 zł 

Łącznie: 21 dzieci 543697,25 zł 
12.  Opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 – w ramach zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w rodzinach mieszkających 
na terenie Gminy Turawa, zostały zawarte 3 porozumienia z następującymi gminami: 

1. Miasto Opole – Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń” w Opolu, Akademia Kinder Centrum Opole, 
Centrum Opieki i Edukacji „DINO” 

2. Gmina Łubniany – Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Kraina” w Kępie 

3. Gmina Dobrzeń Wielki – Niepubliczny Żłobek „Pod rozbrykanym kucykiem” w Dobrzeniu Wielkim 

Wydatki poniesione w 2021 r. podobnie jak w roku 2020 r. w związku z dofinansowaniem pobytu 
17 dzieci z Gminy Turawa w żłobkach wyniosły łącznie 82 000 zł. 

13. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego B.A.Z.A. Turawa - w 2021 r. Gmina Turawa podjęła  
działania w zakresie realizacji projektu (jako Partner) pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" 
finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Głównym celem projektu 
jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej. W ramach działań w projekcie 
realizowanych w Gminie Turawa w 2021 r. została utworzona i rozpoczęła działalność placówka wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Turawa B.A.Z.A., która funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 821 z późn. zm.). W placówce realizowano z dziećmi i młodzieżą zajęcia socjoterapeutyczne, rozwojowe, 
wychowawcze, animacyjne i edukacyjne. Zajęcia w 2021 r. odbywały się lokalu w Turawie (ul. Opolska 33). 
Od 2022 r. zajęcia w ramach PWD odbywają się w lokalu znajdującym się w Kotorzu Wielki, ul. Opolska 15. 
W ubiegłym roku wsparciem w ramach placówki objęto łącznie 25 uczestników. 
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14. Konsultacje psychologiczne i psychospołeczne dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz warsztaty 
grupowe - Od kwietnia 2021 r. realizowane było na terenie Gminy Turawa poradnictwo oraz konsultacje 
psychologiczne i psychospołeczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. W okresie od kwietnia 2021 r. do 
września 2021 r. zrealizowano łącznie 348 godzin poradnictwa i konsultacji.  Tematyka konsultacji 
obejmowała m.in. pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
ich następstwom, pomoc  w nawiązywaniu i budowaniu konstruktywnych relacji rodzinnych, rówieśniczych 
i innych, niwelowanie skutków ewentualnych zaburzeń rozwojowych, komunikacja interpersonalna oraz 
tematy związane z tolerancją i akceptacją innych, współpraca z kadrą pedagogiczną placówek oświatowych. Od 
20 września 2021 r. poradnictwo psychologiczne finansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji przez Gminę 
Turawa projektu EFS „Bliżej rodziny i dziecka” – III edycja. 

W okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. zrealizowano łącznie 20 warsztatów dla dzieci 
i młodzieży. Warsztaty prowadzone były przez psychologa zatrudnionego w GOPS w Turawie 
i organizowane były na terenie PSP w Gminie. Tematyka obejmowała m.in. integrację klas, sposoby 
radzenia sobie ze stresem czy odrzucenie z powodu wyglądu. 

INFORMACJA NA TEMAT POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ                          
Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY 

 Odnosząc się do potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny zauważyć należy 
mnogość zadań nałożonych na gminy wynikających z ustawy  z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz złożony charakter problemów występujących współcześnie 
w rodzinach. 

 Jako potrzeby w zakresie wsparcia rodzin w Gminie Turawa należy wymienić: 

1. podjęcie działań w celu utworzenia warunków do funkcjonowania rodzin wspierających, zgodnie 
z art. 176 pkt. 3 lit b Ustawy, 

2. zacieśnianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
rodziny w powiecie opolskim, 

3. zabezpieczenie środków na wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej związanych 
ze wzrostem ponoszonych kosztów, 

4. zatrudnienie specjalisty z zakresu socjoterapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinach. 

5. poprawa lokalowych warunków pracy pracowników działających na rzecz wsparcia rodziny 

 Należy mieć na uwadze, że potrzeby te wynikają nie tylko z nałożonego na Gminę przez Ustawę 
obowiązku, lecz przede wszystkim są odpowiedzią na rozmaite i często złożone potrzeby rodzin  w zakresie 
dostępnych form pomocy.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej (t.j. Dz. 2020 poz. 821 z późn zm.) w terminie do dnia 31 marca każdego roku

Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Zadania z zakresu wsparcia rodziny ujęte są

w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 w Gminie Turawa, przyjętym do

realizacji Uchwałą nr XV/71/2019 Rady Gminy Turawa z dnia 9 grudnia 2019 r. Mając na uwadze

powyższe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, jako jednostka realizująca

bezpośrednio zadania z zakresu wsparcia rodziny oraz koordynująca realizację Programu

przedkłada przedmiotowe sprawozdanie z realizacji zadań w 2021 r.
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