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ul. Żernicka 17 , 55-010 Święta Katarzyna
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Sprawozdanie
z realizacji

Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Siechnice za 2013 rok

marzec 2014 r.

Wstęp
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej został opracowany Program Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na
lata 2012-2014. Zaplanowane w programie działania realizowane były przez wskazane
jednostki organizacyjne i instytucje, które w swojej działalności statutowej mają wpisane
działania na rzecz rodziny.
Szczegółowy opis zadań realizowanych w 2013 roku:

1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach w ramach zadań wynikających
z przepisów prawa podejmował działania zmierzające do zabezpieczenia podstawowych
potrzeb życiowych rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Udzielana
była pomoc na zakup żywności, odzieży i obuwia, leków, finansowane koszty leczenia
u specjalistów oraz dofinansowane opłaty mieszkaniowe. Rodziny korzystały również
z dożywiana dzieci w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych położonych
poza terenem gminy (Ośrodki Szkolno-Wychowawcze). Całe rodziny korzystały również ze
wsparcia rzeczowego w postaci bonów na zakup żywności z realizacją w sklepach
spożywczych na terenie gminy. Ośrodek finansował również dożywianie dzieci w świetlicach
środowiskowych. Pomoc najczęściej przyznawana była z powodu ubóstwa i bezrobocia.
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Pomoc dla rodzin udzielała również Jednostka Obsługi Szkół przyznając:
Ilość dzieci

L.p.

Rodzaj udzielonej pomocy

1.

stypendia socjalne

158

2.

wyprawki szkolne

90
w tym 5 dla osób niepełnosprawnych

3.

4.

dowóz dzieci do szkoły

stypendia Burmistrza

346
253 – Polbus
70 BUS gminny
11- Bus – osoby niepełnosprawne
12 – zwrot kosztów- dowóz osób niepełnosprawnych
25

2) Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
Działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w gminie podejmowane były poprzez
szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe przez następujące instytucje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
W 2013r. Ośrodek kontynuował projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie
Siechnice”. Projekt zakładał aktywizację zawodową 17 osób trwale bezrobotnych, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach działań uczestnicy projektu otrzymali wsparcie
w postaci indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz kursy: opiekunki dziecięcej,
opiekunki osób starszych, przygotowujący do egzaminu w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych do 1kV (SEP), kucharz małej gastronomii, obsługa kas fiskalnych, wózki widłowe,
spawanie elektryczne, brukarza oraz kurs dla osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe
przy urządzenia, sieciach, instalacjach energetycznych. Projekt ukończyli wszyscy podopieczni.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, iż do stycznia 2014 roku pracę podjęły 4 osoby.

Wydział Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Na podstawie danych z Wydziału Funduszy Unijnych w 2013 r. kwalifikacje
zawodowe w zakresie posługiwania się językiem obcym podniosło 46 osób.
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3) Zapobieganie uzależnieniom dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jednym z zadań własnych gminy jest opracowanie i realizacji gminny programów
profilaktycznych w tym: przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.
W ramach tych programów realizowane są działania dla dzieci młodzieży i dorosłych.
Przede wszystkim duży nacisk kładziony jest na profilaktykę wśród dzieci i młodzieży
w jednostkach oświatowych na terenie gminy. Na szkolenia, spotkania zapraszani są
również rodzice i nauczyciele.
W ramach współpracy instytucji działających na terenie gminy podejmowane są
działania interwencyjne, prewencyjne i profilaktyczne. Instytucjami, które wspólnie podejmują
działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom na terenie gminy są:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Gimnazjum w Siechnicach z O/Zamiejscowym w Św. Katarzynie
3. Szkoły Podstawowe w Siechnicach, Św. Katarzynie, Radwanicach, Żernikach,
Kotowicach
4. Przedszkola w Siechnicach, Św. Katarzynie, Żernikach
5. Zakład Opieki Zdrowotnej
6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
7. Straż Miejska
8. Posterunek Policji
9. Parafie
10. Sołectwa
Najwięcej wsparcia udzielane było w ramach działań pracowników socjalnych i
pedagogów w rodzinach, gdzie występowały problemy wychowawcze. Ponadto wspierano
dorosłych członków rodzin poprzez konsultacje specjalistyczne.
Instytucje starały się również zagospodarować dzieciom i młodzieży czas wolny poprzez
zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne.
Szkoły Podstawowe i Gimnazjum realizowało własne projekty oraz działania na rzecz rodzin:
Szkoła Podstawowa w Radwanicach:
1. opieka psychologa szkolnego (dyżury i konsultacje dla rodziców);
2. imprezy szkolne, w których udział rodziców jest bezcenny (Dzień Życzliwości przygotowanie części zadań w ramach obchodów tego święta, Tydzień Profilaktyki "Od ziarenka do bochenka" - rodzice przynoszą produkty, pomagają przygotować
stoiska, zapraszają ciekawe i interesujące osoby;

wigilia- cyklicznie część
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okolicznościowego apelu organizują wraz z nami nauczycielami rodzice- śpiewają,
muzykują, przebierają się);
3. dzień otwarty szkoły, a właściwie można powiedzieć święto rodziny (gry, zabawy,
konkursy zorganizowane dla dzieci i rodziców);
4. Dzień Babci i Dziadka (występy przygotowane przez uczniów klas 0-3 dla
najbliższych);
5. ogniska (klasy starsze organizują wspólne ogniska, w których udział biorą rodzice,
uczniowie wraz z wychowawcą, ogniska zorganizowane są na posesjach dzieci);
6.

wycieczki z uczestnictwem rodziców (coroczna kilkudniowa wycieczka dzieci,
rodziców

lub

dziadków,

lub

innych

osób

z

rodziny

organizowana

przez

ks. L. Grudzińskiego; wycieczki z udziałem rodziców)
7. akcje szkolne ("Pola Nadziei" - zbierania cebulek, wspólne sadzenie, zbieranie
funduszy dla potrzebujących; zbieranie butelek plastikowych - rodzice przywożą do
szkoły butelki, dzieci pomagają zgniatać i przygotować do odbioru);
8. świetlicowy

kiermasz

bożonarodzeniowy

(rodzice

pomagają

w

zdobywaniu

materiałów niezbędnych do wykonywania prac, chętni wykonują prace na kiermasz w tym roku pierniczki);
9. cukierenki (przed zebraniami rodzice pieką ciasta do cukierenki, a dzieci
przygotowują cukierenkę, sprzedają pyszne ciasta i zbierają na konto RR).
Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
1. prelekcja dla rodziców dotycząca uzależnienia od narkotyków, komputera oraz
środków ogólnodostępnych w aptekach;
2. dwie prelekcje dla rodziców oddziałów „0” oraz kl. I-III na temat potrzeb rozwojowych
dzieci;
3. przedstawienie profilaktyczne dotyczące zagrożeń, z którymi spotyka się młody
człowiek we współczesnej rzeczywistości pt. „Mediatorka” dla uczniów kl. IV-VI;
4. zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. 0-III „Poznajemy siebie i swoje emocje”
oraz dla uczniów kl. IV-VI „Bezludna wyspa”- radzenie sobie w trudnych sytuacjach;
5. „Dni dla Zdrowia i Bezpieczeństwa” 17-21.06.2013r., w ramach których odbyły:
a) warsztaty obniżające poziom agresji i uczące rozwiązywania konfliktów dla
uczniów kl. IV i V „STOPA – czyli stop agresji”;
b) zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. IV i V dotyczące bezpiecznego korzystania
z Internetu;
c) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów kl. I-VI. Zajęcia przeprowadził
terapeuta uzależnień.
6. Piknik rodzinny.
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Szkoła Podstawowa w Żernikach
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich podejmuje szereg różnorodnych
działań na rzecz rodziny, które zapewniają wsparcie rodziców w wychowaniu dziecka,
pomocy psychologiczno –pedagogicznej, opiece, bezpieczeństwie. Działania podejmowane
na rzecz rodziny to m.in.:
1. DOŻYWIANIE
1) umożliwienie spożywania posiłków przez uczniów na terenie szkoły (np. obiady
dostarczane przez firmę cateringową w tym również finansowane przez GOPS);
2)

posiłek dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej – finansowany przez sponsoral;

3) udział w programie „Szklanka mleka”, w ramach którego wszyscy uczniowie
otrzymują bezpłatnie kartonik mleka;
4) udział w programie „Owoce i warzywa”, w ramach którego uczniowie klas I – III
otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa.
2. WYPRAWKA

SZKOLNA

-

pomoc

rodzinom

w

przygotowaniu

wniosku

o dofinansowanie do podręczników szkolnych.
3. STYPENDIUM
1) pomoc w przygotowaniu wniosków do stypendium socjalnego;
2) przyznawanie stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów uzdolnionych.
4. WYJAZDY

I

WYCIECZKI-

pomoc

uczniom

w

trudnej

sytuacji

rodzinnej

w sfinansowaniu wyjazdu – dofinansowanie z funduszy Rady Rodziców.
5. POMOC MATERIALNA I RZECZOWA
1) w szkole organizowana jest akcja „PACZKA MIKOŁAJKOWA” – uczniowie
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej otrzymują paczkę;
2) uczniowie ci zwalniani są z opłat na ubezpieczenie.
6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH- w szkole organizowane są zajęcia
pomocy psychologiczno – pedagogicznej np. zajęcia z terapii pedagogicznej, terapii
psychologicznej, terapii logopedycznej, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne,
rehabilitacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
oraz zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, j. angielskiego.
7. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
1) zajęcia indywidualne, specjalistyczne;
2)

indywidualne porady i konsultacje dla rodziców.

8. FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
1) w szkole organizowane są kółka zainteresowań, np. koło przyrodnicze, koło
historyczne, koło gitarowe, koło matematyczne, koło logicznego myślenia, koło
plastyczne, koło taneczne;
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2) szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej dla uczniów nie mających
zapewnionej opieki w domu;

3) uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej uczęszczają na dodatkowe lekcje
poza szkołą z języka angielskiego i gry na instrumencie – finansowane przez
sponsora.

9. ORGANIZACJA

IMPREZ

SPORTOWO

–

REKREACYJNYCH

ORAZ

PROMUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA- szkoła organizuje imprezy dla rodziców i
uczniów: Dzień Rodziny, Dzień Otwartej Szkoły, Piknik Rodzinny, Dzień Sportu,
Tydzień Tolerancji.
10. ORGANIZACJA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ AKCJI INFORMACYJNYCH
1)

z zakresu uzależnień, zdrowego trybu życia, tolerancji, bezpieczeństwa;

2)

współpraca z instytucjami działającymi w obszarze pomocy rodzinie;

3)

podejmowanie

akcji

informacyjnych,

profilaktycznych,

prewencyjnych

w środowisku;
4) realizacja działań profilaktycznych z programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii i przeciwdziałania przemocy.
11. UDZIAŁ W SZKOLENIACH z zakresu pomocy rodzinie.

Gimnazjum
1. spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych;
2. stworzenie zakładki "Akademia Rodziców" na stronie internetowej gimnazjum
(informacje o szkoleniach dla rodziców, materiały z zakresu pedagogiki i psychologii
dla rodziców);
3. szkolenie dla rodziców "Dlaczego tak trudno być rodzicem nastolatka" - prowadzący
pedagodzy szkolni;
4. szkolenie dla rodziców "Jak pracować w domu z dzieckiem dyslektycznym" prowadząca terapeutka szkolna;
5. szkolenie dla rodziców "Jak motywować dziecko do nauki" prowadzący wychowawcy
klas i pedagodzy szkolni;
6. warsztaty dla rodziców "Jak odkrywać indywidualne talenty dziecka" - prowadzący
Marek Lecko;
7. spotkania z doradcą zawodowym - rodzice uczniów klas III;
8. przedstawienie profilaktyczne zrealizowane przez uczniów gimnazjum we współpracy
z Teatrem Arka wystawione dla uczniów i rodziców.

7

4) Wsparcie rodzin w zakresie poradnictwa specjalistycznego.
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Konsultacyjny w ramach
którego prowadzone jest poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin. W ramach
konsultacji psychologa i psychoterapeuty rodziny z terenu gminy mogą uzyskać
specjalistyczne porady przyczyniające się do rozwiązania sytuacji kryzysowych w rodzinie.
W 2013 roku Punkt Konsultacyjny udzielił porad 238 osobom:

W

ramach wsparcia rodziny pracował również asystent rodziny. W 2013 r. pod

opieka asystenta było 10 rodzin. W rodzinach zdiagnozowano problem należytego
realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Asystent współpracował ze wszystkimi

instytucjami na terenie gminy ale również i powiatu aby zminimalizować zjawisko
wykluczenia społecznego wszystkich członków rodzin. Zadaniem asystenta była również
aktywizacja

zawodowa

członków

rodziny

wsparta

działaniami

aktywizującymi,

terapeutycznymi, socjoterapeutycznymi.
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Ponadto do działań w tym zakresie należy zaliczyć działanie Gminnej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

która

motywuje

do

podjęcia

działań

zmierzających do wyjścia z uzależnienia.
Kolejnymi działaniami przyczyniającymi się do poprawy jakości funkcjonowania rodzin
jest praca Zespołu Interdyscyplinarnego. Praca członków ZI oraz grup roboczych przyczynia
się

do

eliminowania

Interdyscyplinarnego

zjawiska

przemocy

domowej.

W

2013

r.

do

Zespołu

wpłynęło 14 Niebieskich Kart wymagające interwencji członków

Zespołu.
5) Wsparcie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Na terenie gminy działania na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
podejmowane są przez: Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej przy współpracy z powiatowym Centrum Pomocy .
Zakład Opieki Zdrowotnej
1) Program

profilaktyki

chorób

serca

i

następstw

nadciśnienia

tętniczego:

przeprowadzono spotkania wyjaśniające skutki zaniedbań w tym zakresie w Klubie
Seniora oraz na terenie przychodni.
2) Program wykrywania zagrożeń gruźlica płuc, nowotworami płuc i kości, chorobami
zwyrodnieniowymi:

przeprowadzano

badania

przesiewowe,

zorganizowano

możliwość wykonania badań densytometrycznych na terenie obu przychodni.
3) Program rehabilitacji zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Siechnice: polegał na
dofinansowaniu zabiegów powyżej limitów ustalonych przez NFZ.
4) Poprawa sposobu żywienia poprzez edukację: porady udzielane podczas wizyt
u lekarza

rodzinnego,

na

spotkaniach

w

zagrożonych

grupach

(cukrzyca,

nadciśnienie, otyłość) oraz podczas zajęć w szkole rodzenia. Prekonferencja
w ramach III Siechnickiej Jesieni Naukowej.
5) Poprawa

świadomości

ludzi

starszych

dotycząca

zdrowego

trybu

życia:

przeprowadzono spotkania w Klubie Seniora na temat zachowań prozdrowotnych
w wieku dojrzałym wykorzystując wiedzę i doświadczenie lekarza, pielęgniarki
środowiskowej i rehabilitanta.
6) Zakład Opieki Zdrowotnej starał się ograniczać skutki niepełnosprawności co
następowało poprzez rozwój rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej. Dalsze
funkcjonowanie

Oddziału Rehabilitacji Dziennej oraz ciągłe rozszerzanie usług

poprzez wprowadzanie korzystnych pakietów promocyjnych dla poszczególnych grup
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wiekowych korzystnie wpływało na powrót osób niepełnosprawnych do aktywnego
trybu życia.
7) W 2013 r. zatrudniono dodatkowych rehabilitantów oraz wydłużono czas pracy
oddziału, co umożliwiło zwiększenie ilości oferowanych usług i spotkało się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Pomoc świadczona przez Ośrodek to nie tylko wsparcie rzeczowe i finansowe, ale
również zapewnienie opieki osobom, które ze względu na stan zdrowia samodzielnie nie
mogą należycie funkcjonować w środowisku lub z uwagi na sytuację rodzinną są tej opieki
pozbawione. W 2013r. Ośrodek finansował pobyt w placówkach całodobowego pobytu
DPS - dla 12 osób, a dla 26 osób świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia – opieki w miejscu
zamieszkania oraz opieki instytucjonalnej stale rośnie. W większości są to osoby samotne
biologicznie lub społecznie (pomimo bycia w rodzinie brak jest zainteresowania i kontaktu ze
strony najbliższych).
W 2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również projekt socjalny
„Spotkanie Wigilijne”. Projekt spotkania wigilijnego przygotowany został z myślą o osobach
samotnych lub pomimo pozostawania w rodzinie samotnie spędzających, tak rodzinnie
obchodzonych u nas, świąt Bożego Narodzenia. Zaproszone do projektu osoby nie kryły
wzruszenia i radości z wspólnego świętowania. W ramach programu uczestnicy spotkania
otrzymali również paczki świąteczne (słodycze i środki czystości).Wspólnie z pracownikami i
zaproszonymi gośćmi świętowało 40 podopiecznych Ośrodka.
6) Podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz rodziny.
W ramach akcji wakacyjnej zorganizowany został wypoczynek letni nad morzem dla
dzieci z terenu gminy. W kolonii uczestniczyło 40 dzieci, które otrzymały dofinansowanie ze
środków gminnego funduszu profilaktyki. Kolonie odbyły się w Mielnie. Jednocześnie
zorganizowany został obóz rekreacyjno – sportowy nad jeziorem Sławskim dla 20 uczniów
gimnazjum w Mierzynie na skraju Puszczy Noteckiej. Dofinansowanie otrzymały dzieci, które
ze względu na trudną sytuację bytową rodzin nie miałyby możliwości wyjazdu na wakacje. W
przyznaniu miejsc kolonijnych uczestniczyli pedagodzy szkolni oraz pracownicy socjalni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opiekujący się rodzinami.
W ramach profilaktyki prorodzinnej kontynuowano projekt „Postaw na rodzinę”
skierowany

do

rodzin

z

terenu

gminy

Siechnice.

Projekt

zakładał

wzmocnienie

międzypokoleniowych więzi rodzinnych i przyjmowania wzorców mających na celu ochronę

10

najmłodszych

przed

podejmowaniem

działań

ryzykownych.

W

ramach

projektu

zorganizowano piknik rodzinny w Siechnicach.
Działania podejmowane były również przez:
Gminne Centrum Kultury i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klub Relaks w Siechnicach
1. 13.01.2013r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – prezentacja sekcji GCK
połączona z licytacją na rzecz WOŚP, impreza dla rodzin, taniec nowoczesny,
rodzinna zumba ,rodzinne malowanie serduszek. Uczestniczyło 200 osób;
2. 13.05.2013r. Wystawa autorska Ludmiły Cyjankowej.- Tomczyk, technika ALLA
PRIMA, koncert muzyczny, impreza kameralna rodzinna (60 osób);
3. 19.05.2013r. Gala wręczenia nagród w Przeglądzie teatrzyków dziecięcych Bom-Bel,
prezentacja trzech nagrodzonych spektakli (100 osób);
4. od 24 do 26.05.2013 r. Dni Siechnic, w ramach festynu zorganizowano specjalny
program dla rodzin z małymi dziećmi oraz blok estradowy rodziny na małej scenie,
bieg uliczny, zawody wędkarskie rodzinne (600 osób);
5. 21.06.2013r. Mobilne Muzeum Jana Pawła, zwiedzanie nieodpłatne przez cały dzień,
interaktywne tablice i nowoczesne prezentacje (700 osób);
6. 23.06.2013r. Festiwal 4Żywiołów, festyn czterech gmin Lidera A4 (Kąty Wrocławskie,
Kobierzyce, Siechnice, Żórawina) w programie produkt lokalny, konkurs na wianek
świętojański, kraina zabawy –Lokomotywa, rodzinne warsztaty ceramiczne, wystawy
artystów i przedsiębiorców lokalnych czterech gmin (600 osób);
7. 26.05.2013r. Wiosna Siechnickich Mam, projekt fotograficzny skierowany do młodych
rodzin, pokazujący piękno macierzyństwa, finał w kościele na dzień matki ,wystawa
gościła w siechnickim Ratuszu i Klubie Relaks gdzie projekt zakończono aukcją prac
na rzecz chorego dziecka z Siechnic. Projekt autorski pani Agaty Hołubickiej (1300
osób);
8. 11.11.2013r. Wieczornica patriotyczna ,program pokoleniowy autorski pracowników
klubu (160osób);
9. 06.12.2013r. Mikołajki zabawa animacyjna dla maluchów z mikołajem i upominkami
(120 osób).
Klub Osiedlowy w Radwanicach
1. 19.01.2013r.Spotkanie noworoczne – przedstawienie jasełkowe, koncert kolęd,
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych (60 osób);
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2. 07.04.2013r. Poszukiwanie wielkanocnych jajeczek –zabawa dla najmłodszych,
tradycja wielkanocne (38 osób);
3. 01.06.2013r. Festyn o Uśmiech dziecka, zabawy animacyjne dla dzieci, spektakl
teatralny ,pokaz baniek mydlanych ,taniec nowoczesny i hip-hop, świat baniek (400
osób);
Klub Tęcza w Świętej Katarzynie
1. 22.01.2013r. Jasełka teatralne (53 osoby);
2. 30.06.2013r. Piknik historyczny Plebejskie harce,grupa rekonstrukcji historycznych
Arkana (40 osób);
3. 13.09.2013r. Dożynki Gminne –kultywowanie tradycji święta plonów, kraina zabawy,
sponsorowany poczęstunek (900 osób);
4. 10.03.2013r. Biała Niedziela dla mieszkańców projekt realizowany dla starszych
przez klub seniora w Świętej Katarzynie (90 osób);
Klub Kuźnia w Żernikach Wrocławskich
1. 21.02.2013r. Dzień Dziadka i Babci, program przygotowany ze SP i biblioteką
w Żernikach (40 osób);
2. 09.03.2013r. Czytanie na wysokim Szczeblu – impreza czytelnicza, czytanie tekstów
Magdaleny

Samozwaniec

-Tylko

dla

mężczyzn

,program

poezji

śpiewanej

w wykonaniu mieszkańców Żernik (30 osób);
3. 27.05.2013r. Pantomima dla rodziców, spektakl teatralny (25 osób);
4. 08.06.2013r. Festyn rodzinny, konkursy i zabawy rodzinne, zabawa dla dzieci,
realizowane wspólnie z Radą Osiedla (200 osób);
Świetlica w Iwinach
1. 14.06.2013r. Piknik dla dzieci, animacje i zabawy dla dzieci (40 osób);
2. 07.12.2013r. Zabawa mikołajkowa, sponsorowane paczki przez Radę Sołecką
(140 osób).
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:
1. w każdy weekend w wyznaczonych godzinach zajęcia dla młodzieży:
sobota 3h - siatkówka, niedziela 2h - piłka nożna halowa dla wszystkich chętnych;
2.

nocny turniej siatkówki;

3.

ferie zimowe z GOSiR;

4. zajęcia sportowe w przerwie Wielkanocnej;
5. turniej Koszykówki Ulicznej Streetball Siechnice;
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6. wakacje

z

GOSiR

-

zajęcia

sportowe

dla

młodzieży

podczas

przerwy

wakacyjnej;
7.

letnia Liga Siatkówki Plażowej;

8. turnieje

i

zawody

sportowe

przez

organizowane

Animatorów

na

Orlikach

w Radwanicach i Siechnicach (dzień dziecka, dzień sportu, dzień wiosny itp.)ł
9. mikołajkowy Maraton Fitness;
10. wiosenny Maraton Fitness;
11. halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Siechnice.;
12. turniej Siatkówki Plażowej;
13. współpraca z Klubami Sportowymi z terenu gminy i wspólna organizacja
zajęć

(użyczanie

bezpłatne

hali

sportowej),

sportowych (użyczenie sprzętu, hali lub

wspólna

organizacja

turniejów

terenów zielonych oraz zasobów

ludzkich).

7) Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej
W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. w pieczy umieszczone było 17 dzieci
w tym zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 za 10- dzieci ponoszone koszty wynosiły 10 % (umieszczone w 2013 roku)
 za 7 –dzieci ponoszone koszty wynosiły 30% (umieszczone w 2012 roku).
Dzieci obierane były rodzicom w wyniku interwencji policji, kuratora lub pracowników
socjalnych i umieszczane w:
 rodzinie zastępczej spokrewnionej (rodzina);


rodzinnym domu dziecka;

 domu dziecka;
 placówce interwencji kryzysowej.
Umieszczenie dziecka w placówce poprzedzone było pracą i zaangażowaniem wszystkich
służb z terenu gminy aby problemy dotykające rodzinę z dziećmi zostały rozwiązane. W
przypadkach nie rokujących należyte wykonywanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych
(najczęściej – uzależnienia od alkoholu, narkotyków i przemoc) zespół podejmował decyzję
o odebraniu rodzicom dziecka i zabezpieczeniu w placówce.
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Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2012-2013 wraz
z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej
Rok 2012

Rok 2013

Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy

Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy

zastępczej

zastępczej

10%

30%

50%

kosztów

kosztów

kosztów

ogółem

ogółem

ogółem

X

X

7
dzieci

Koszty roczne w
zł

3.961

10%

30%

50%

kosztów

kosztów

kosztów

ogółem

ogółem

ogółem

10

7

dzieci

dzieci

Koszty w zł

X

32.500

Sprawozdanie finansowe
z realizacji

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice w roku 2013.

L.p.

Rodzaj kosztu

1.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny

Kwota
62.524,36

1 etat
2.

Koszty administracyjne

5.467,41

podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, art. biurowe
3.

Koszty utrzymania - dzieci umieszczonych w pieczy w

33.000,00

latach 2012-2013

RAZEM

100.991,77

Koordynator zadań:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Święta Katarzyna, dnia 25.03.2014 r.
miejscowość i data

(-) Joanna Bryłkowska-Hehn
podpis osoby sporządzające
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