Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2016-2018" w 2018 roku
Uchwałą Nr 131/XIV/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku Rada Gminy Stara Biała
przyjęła do realizacji. „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018”.
Do monitorowania realizacji powyższego programu Wójt Gminy Stara Biała
Zarządzeniem Nr 61.2016 z dnia 22.07.2016r. powołał Zespół Programowy, natomiast
obsługę techniczno-organizacyjną zadania powierzono Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej Stara Biała
Głównym celem programu jest wspieranie rodzin z terenu gminy Stara Biała,
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
promowanie modelu i wartości rodziny poprzez rozwój i doskonalenie już
zintegrowanego systemu pomocy.
Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu
dziecka. Rodzina i stwarzane przez nią możliwości dają dziecku poczucie więzi i
doświadczenie niezmiernie ważne dla jego rozwoju. Praca z rodziną winna być
rozpatrywana z perspektywy potrzeb dziecka. Podstawową przyczyną umieszczania
dzieci w różnych formach opieki zastępczej jest brak realnej pomocy w rodzinie
zmarginalizowanej lub rodzinie w kryzysie. Dlatego istotą działań jest stworzenie
spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli ma ona
trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji. Podejmowane działania w
ramach tego systemu winny zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie
wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony był
szybki do niej powrót dla tych dzieci, które z uwagi na ich dobro, okresowo musiały
zostać umieszczone poza rodziną. Mając powyższe na uwadze uznano za
najskuteczniejsze działania prewencyjne, przeciwdziałające powstawaniu problemów
lub pozwalające je rozwiązywać we wczesnym okresie ich pojawiania się.
Podstawowym narzędziem działania na rzecz dziecka jest praca z rodziną. Jest ona
ważna w momencie przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności, jest niezbędna
wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecka.
Celem pracy z rodziną jest doprowadzenie, aby osiągnęła jak najszybciej zdolność
prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone.
Praca z dzieckiem pozbawionym prawidłowej opieki ze strony rodziny jest elementem
programu wspierania rodzin w środowisku lokalnym. Działania profilaktyczne
prowadzone są przede wszystkim w gminie jako podstawowej jednostce samorządu
terytorialnego. Dlatego obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na gminy
obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci. Zatem
pierwszoplanową rolę we wspieraniu rodziny naturalnej stanowi samorząd gminny
poprzez działający w nim Ośrodek Pomocy Społecznej. To głównie Ośrodek Pomocy
Społecznej ma ustawowy obowiązek prowadzenia działań profilaktycznych wobec
rodziny niewydolnej społecznie, a w razie potrzeby udzielania jej profesjonalnej
niezbędnej pomocy różnego typu. Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gmina ma obowiązek zapewnić wsparcie,
polegające, w szczególności, na:
1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie;
2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
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5. pomocy w integracji rodziny;
6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7. dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i
wychowaniu dziecka, za zgodą rodziny i przy jej aktywnym udziale przez:
1. instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny;
2. placówki wsparcia dziennego;
3. rodzinę wspierającą.
Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej określone zostały w
przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. 2018. poz.998 z późn. zm.). Ustawa ta określa zarówno zasady i
formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, jak również zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując
je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane. Szeroko rozumianą profilaktykę, a
więc pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną biologiczną
zdefiniowano jako zadanie gminy, a rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą jako
zadanie powiatu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
Obsługę ustawowego zadania gminy w zakresie wspierania rodziny powierzono do
realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała. Zadania
te były wykonywane w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:
1) zatrudniano w ośrodku pomocy społecznej asystenta rodziny na pełen etat i
stworzono mu możliwości pracy w terenie oraz podnoszenie kwalifikacji,
2) współfinansowano pobytu dzieci z terenu gminy Stara Biała umieszczonych w
rodzinach
zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej,
3) prowadzono monitoring sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczej na
terenie gminy poprzez pracę zatrudnionych
pracowników socjalnych i
asystenta rodziny,
4) świadczenie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych zamieszkującym na terenie gminy poprzez
działania asystenta rodziny i pracę socjalną pracowników socjalnych,
5) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom w najtrudniejszej sytuacji
życiowej w formie świadczeń z pomocy społecznej, stypendiów socjalnych,
dożywiania w formie posiłku itp.
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych, analiz z zakresu wspierania
rodziny oraz przekazywanie ich Wojewodzie Mazowieckiemu i Radzie Gminy
Stara Biała.
I.
Pracownicy socjalni
Pracownicy socjalni podejmowali działania, które koncentrowały się przede
wszystkim na diagnozowaniu i analizowaniu sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo
wychowawczymi, ustalaniu przyczyn występującego w nich kryzysu, a także
wnioskowaniu do kierownika ośrodka o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, jeżeli
rodzina wyrażała zgodę na współpracę z asystentem, bądź kierowali wnioski do sądu
rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka, jeżeli takiej zgody ze strony rodziny nie było.
Ponadto pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej z rodziną
wnioskowali o przyznanie pomocy rodzinom w najtrudniejszej sytuacji życiowej ze
środków pomocy społecznej w różnej formie i na różne cele.
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Tabela nr1: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną na terenie gminy Stara Biała
w 2018 r.
Rok
2018
Liczba rodzin
169
objętych pomocą
Liczba osób w
rodzinach objętych
491
pomocą
Pomoc wyłącznie w
formie pracy
71
socjalnej w
rodzinach
Tabela nr 2: Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej na terenie gminy Stara Biała w 2018
roku
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

ubóstwo
bezdomność

92
6

232
6

potrzeba ochrony macierzyństwa

54

248

- w tym wielodzietność

21

121

bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała ciężka choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego

76
63
42

236
147
122

36

145

rodziny niepełne

22

80

rodziny wielodzietne

3

18

przemoc w rodzinie
alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

4
29

17
55

3

5

Zdarzenie losowe

3

13

Klęska żywiołowa

2

10

w tym

W roku sprawozdawczym 8 rodzin liczących 12 osób otrzymało wsparcie w formie
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i 9 mieszkańców gminy przebywało w
domach pomocy społecznej, których koszty pobytu współfinansowała gmina w kwocie
łącznej 267119 zł.
Natomiast w ramach programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 20142020” przyjętego Uchwałą Nr 213/XXVII Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014
roku pomocą w formie gorącego posiłku i artykułów żywnościowych objęto 135 osób z
terenu gminy, w tym 129 dzieci i młodzieży z 73 rodzin skupiających 316 osób i na ten
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cel wydatkowano łącznie kwotę 155138 zł, w tym z budżetu gminy Stara Biała kwotę
64000 zł.
Ogółem na świadczenia z pomocy społecznej w 2018r. wydatkowano kwotę
741000 zł, w tym z budżetu gminy Stara Biała kwotę 471779 zł. Szczegółowy sposób
wydatkowania środków w zakresie wspierania rodzin przedstawiony został w
sprawozdaniu rocznym z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara
Biała za 2018 rok.
Ponadto 3 dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu wzięło udział w obozie
wypoczynkowym harcerskiego programu pn. „Pogodne Lato” w miejscowości Słupia w
miesiącu lipcu 2018r. Wypoczynek tych dzieci sfinansowało Starostwo Powiatowe w
Płocku.
W roku szkolnym 2017/18 stypendia szkolne o charakterze socjalnym otrzymało 80
uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/19 – 69 uczniów. Wypłacono również 5
uczniom zasiłki losowe na cele edukacyjne. W okresie sprawozdawczym na wypłatę
stypendiów socjalnych dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 55243,35 zł, w tym z
budżetu Gminy Stara Biała kwotę 10549 zł.
Na koniec ubiegłego roku 134 rodziny zamieszkujące na terenie gminy, mające na
utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci posiadały 706 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny,
z tego 253 kart posiadali rodzice, a 453 kart ich
dzieci.
W 2018r. Wójt Gminy Stara Biała decyzją przyznał 5 osobom prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni.
II.
Asystent rodziny
Zgodnie z wymogami w/w ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała zatrudniony jest
zadaniowo asystent rodziny. Głównym celem pracy asystenta jest wspieranie rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania swojej funkcji, tak aby dzieci nie musiały opuszczać rodziny
biologicznej. Praca z rodziną musi być prowadzona także w przypadku czasowego
umieszczenia dzieci poza rodziną tak, aby te jak najszybciej, jak to możliwe, powróciły
do rodziny biologicznej.
W okresie sprawozdawczym 19 rodzin skupiających 77 osób, w tym 44 dzieci
objętych było asystą rodzinną.
Spośród 19 rodzin objętych asystenturą 6 rodzin zostało zobowiązanych przez
Sąd Rejonowy w Płocku do pracy z asystentem rodziny. W roku sprawozdawczym
asystent rodziny zakończył pracę w 7 rodzinach, w tym po zrealizowaniu planu pomocy
i osiągnięciu zakładanych celów w 4 rodzinach, w 2 rodzinach z powodu zmiany
miejsca zamieszkania przez rodzinę poza teren gminy i w 1-nej rodzinie z powodu
cofnięcia zgody na współpracę. Ponadto asystent nadal w okresie sprawozdawczym
pracował z jedną rodziną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2019.poz.473).
Praca asystenta rodziny koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu
wraz z członkami rodzin pozostającymi pod asystenturą rozwiązań ich trudnej sytuacji
życiowej. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze,
w szczególności: nieumiejętność panowania nad emocjami, brak wyuczonych
pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do
dzieci, bezrobocie, skłonności do spożywania alkoholu, konflikt pomiędzy partnerami,
ubóstwo, nadopiekuńczość itp.
Asystent rodziny systematycznie wizytował środowiska wymagające wsparcia.
Ponadto:
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a) sporządzał plany pracy z rodziną przy aktywnym udziale jej członków i
współpracy pracownika socjalnego. Głównym ich założeniem było podniesienie
poziomu
umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych
i
prowadzenia
gospodarstwa domowego, poprawa sytuacji materialnej, mieszkaniowej i
polepszenie wyników szkolnych dzieci oraz nauka właściwych postaw
rodzicielskich – akceptacja dziecka, współdziałanie z dzieckiem, danie mu
rozumnej swobody, uznawania praw dziecka,
b) w rodzinach z problemem alkoholowym prowadził profilaktyczną działalność
informacyjną i edukacyjną w zakresie wzmocnienia rodziny, która przeżywa
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
c) udzielił rodzinom pomocy w zakresie poprawy sytuacji bytowej, a w
szczególności w zdobyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego, wskazywał, jak sprawnie można wykonywać
obowiązki domowe,
d) doradzał w jaki sposób zarządzać środkami finansowymi, pomagał w
codziennej organizacji dnia rodzin,
e) pośredniczył w pozyskiwaniu używanej odzieży, obuwia i zabawek,
f) informował jak działają urzędy, placówki wspierające rodziny i dzieci,
g) wyjaśniał w jaki sposób należy wypełnić dokumenty oraz załatwić sprawy
urzędowe wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, a także wskazywał
jak ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
h) motywował do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi i zadbania o
stronę estetyczną mieszkania,
i) pomagał w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wskazywał
sposoby wspólnego spędzania czasu z rodziną, doradzał jak wychowywać i
opiekować się dziećmi,
j) współpracował ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów
wychowawczych z dziećmi, w dwóch przypadkach zainicjował interwencję
psychologa,
k) pomagał przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości w nauce,
l) motywował członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
kontynuowania nauki, poszukiwania pracy,
m) pomagał w poszukiwaniu pracy,
n) dokonywał okresowych ocen sytuacji rodziny (sprawozdania półroczne i
kwartalne) dla potrzeb sądu i ośrodka, prowadził niezbędną dokumentację,
o) współpracował z jednostkami, organizacjami i innymi podmiotami oraz osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, m.in. z:
pracownikami socjalnymi, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej,
pedagogami, psychologami i nauczycielami szkół do których uczęszczały dzieci
z rodzin objętych asystą, Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, dzielnicowymi
Posterunku Policji w Starej Białej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Płocku.
Na asystę rodziną w 2018r. wydatkowano kwotę 50128 zł, z tego kwota 20013 zł
pochodziła z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w ramach
programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”.
III. Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
Zgodnie z postanowieniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po
raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki.
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W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10% wydatków
na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku - 30%, a w trzecim i następnych latach
- 50%. Z tytułu przebywania 16 dzieci w pieczy zastępczej Gmina Stara Biała w roku
ubiegłym poniosła łącznie koszty w wysokości 111767 zł, w tym:
- w rodzinach zastępczych – 74701 zł,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 37066 zł.
W okresie sprawozdawczym dwoje dzieci opuściło pieczę zastępczą, gdyż powróciło
do rodziny biologicznej, natomiast jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie
zastępczej, spokrewnionej.
Zatem na koniec 2018r. w pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci z terenu gminy Stara
Biała z 9 rodzin, z tego najwięcej dzieci, bo 6-ro przebywało w rodzinach zastępczych
spokrewnionych. W placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wyszogrodzie
przebywało 3-je dzieci z terenu gminy.
Wg. danych uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na dzień
31.12.2018 roku na terenie gminy Stara Biała funkcjonowały 4 rodziny zastępcze
spokrewnione, w których umieszczonych było 7 dzieci oraz 3 rodziny zastępcze
niezawodowe, w których umieszczonych było łącznie 3 dzieci i jedna osoba
pełnoletnia pozostająca w procesie usamodzielniania.
Ponadto na terenie gminy Stara Biała funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka w Nowym
Bronowie, w którym przebywało 5 dzieci i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu
rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie, w którym przebywało 8 dzieci.
Najwięcej dzieci przebywało w pieczy zastępczej na terenie gminy w wieku od 7 do 13
lat.
Tabela nr 3: Strukturę pieczy zastępczej na terenie gminy Stara Biała przedstawia poniższa tabelka.
Miejscowość

Ilość i forma rodzin
zastępczych

Liczba
przyjętych
dzieci

Maszewo Duże

2 - rodziny niezawodowe

2 dzieci

Kruszczewo
Kobierniki

1 - rodzina spokrewniona
1 - rodzina spokrewniona

2 dzieci
1 dziecko

Ogorzelice

1 - rodzina spokrewniona

3 dzieci

Włoczewo

1 - rodzina spokrewniona

1 dziecko

Bronowo Zalesie

1 - rodziny niezawodowe

1 dziecko

Razem

7 rodzin

10 dzieci

Liczba osób które osiągnęły
pełnoletniość przebywając w
pieczy zastępczej

1 osoba

1 osoba

Rodzina wspierająca
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny
wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga
rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka;
- prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Pełnienie
funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego
otoczenia dziecka. W 2018 roku nie ustanowiono rodziny wspierającej, ponieważ w
otoczeniu rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny nie było osób, które
wywiązałyby się z w/w obowiązków.
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Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie
Stara Biała
Zespół Interdyscyplinarny realizował w 2018 roku „Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała
na lata 2014-2018” w ramach swojej działalności objął wsparciem 32 rodziny dotknięte
przemocą liczące 69 osób, w tym 22 dzieci. Ponadto prowadził działalność
edukacyjno-profilaktyczną wśród mieszkańców gminy w zakresie zjawiska przemocy.
Szczegółowo działania ZI w 2018r. w zakresie wspierania rodzin zostały opisane w
sprawozdaniu rocznym z realizacji w/w programu. Ogółem za realizację zadania
wydatkowano w 2018r. z budżetu Gminy Stara Biała. kwotę 23268 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej
Członkowie komisji w okresie sprawozdawczym podejmowali działania
interdyscyplinarne mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w rodzinach
związanych ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków
na terenie gminy. Prowadzono kampanie profilaktyczno-edukacyjne wśród uczniów i
ich rodziców w szkołach funkcjonujących na terenie gminy. W zrealizowanym
programie profilaktycznym „Tak czy Nie” dotyczącym funkcjonowania rodziny z
problemem alkoholowym i przemocowym wśród uczniów klas VII i II gimnazjum udział
wzięło 132 uczniów.
Wspierano rodziny w ich prawidłowym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie w
ciągu roku stałej dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej w ramach
działalności punktu konsultacyjnego w Białej i jego filii w Starych Proboszczewicach
oraz gabinetu psychologicznego w Białej.
W roku sprawozdawczym podczas letnich wakacji 50 dzieci z terenu gminy skorzystało
z dwutygodniowego, bezpłatnego wypoczynku z programem edukacyjnoprofilaktycznym w zakresie uzależnień w Jastrzębiej Górze. Koszt pobytu dzieci w
całości został sfinansowany ze środków gminy na zadania przeciwalkoholowe w
wysokości 57750 zł.
Szczegółowo działania Komisji w 2018r. w zakresie wspierania rodzin zostały
opisane w sprawozdaniu rocznym z działalności komisji.
Posterunek Policji w Starej Białej
W 2018r. policjanci w ramach podejmowania działań interdyscyplinarnych mających
na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywaniu już istniejących , jak
też w ramach przeciwdziałania marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych
podejmowali następujące działania;
a) pomogli 10 rodzinom dotkniętym uzależnieniami,
b) pomogli 12 rodzinom dotkniętym przemocą,
c) współpracowali z instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
d) w 3 rodzinach dotkniętych sytuacją kryzysową prowadzili monitoring dzieci i
młodzieży.
Na terenie gminy Stara Biała pracowało 3 dzielnicowych z Posterunku Policji w Starej
Białej.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Stara Biała obejmuje swoimi działaniami następujące
obszary: kultura, sport i rekreacja, utrzymanie boisk i obiektów sportowych, turystyka.
W 2018r. zorganizował 38 imprezy i festyny rodzinne, kulturalno-sportowe na terenie
gminy, niektóre wspólnie z jednostkami oświatowymi funkcjonującymi na tym terenie,
w tym m.in. dożynki gminne, podczas których rodzina mogła wspólnie spędzić wolny
czas bez ponoszenia kosztów ze swojego budżetu. Łącznie Gmina na zorganizowanie
tych imprez i festynów wydatkowała kwotę 376470 zł.
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Również GOKiS w okresie sprawozdawczym był organizatorem wypoczynku dla 342
dzieci i młodzieży z terenu gminy podczas ferii zimowych i wakacji, na który
wydatkowano z budżetu Gminy Stara Biała łącznie kwotę 140960 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej w ramach prowadzonej działalności
kulturalno-oświatowej podejmowała działania na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących
wsparcia, które miały na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży
gimnazjalnej, edukację czytelniczą oraz rozwijanie zainteresowań poprzez różnorodne
formy aktywności.
W 2018r. w ramach cyklu „Ferie w bibliotece” zorganizowano zabawy przy muzyce,
karaoke oraz zajęcia plastyczne, gry edukacyjne, konkursy z nagrodami (średnia
dzienna frekwencja wyniosła w GBP w Starej Białej 75 osób, a w filii w Nowych
Proboszczewicach 49 osób).
Natomiast w ramach cyklu „Wakacje w bibliotece” zorganizowano gry i zabawy
muzyczno-ruchowe, głośne czytanie, zajęcia plastyczne, konkurs pisania itp.( średnia
frekwencja wyniosła w bibliotece w Starej Białej 116 dzieci, a w filii w Nowych
Proboszczewicach 91 osób).
Prowadzona przez bibliotekę działalność miała na celu wykształcenie nawyku czytania
i pracy z książką wśród najmłodszych czytelników. Starając się zapewnić czytelnikom
systematyczny kontakt z autorami i ilustratorami książek zorganizowano w 2018r. 4
spotkania autorskie z Grażyną Bąkiewicz, Zofią Stanecką,
Przemysławem
Wechterowiczem i Krzysztofem Piersą. W spotkaniach tych uczestniczyli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nowych Proboszczewicach i Starej Białej oraz wychowankowie
Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.
W godzinach pracy biblioteki dzieci i młodzież korzystała z 6 stanowisk
komputerowych z dostępem do Internetu. Z myślą o najmłodszych czytelnikach w fili
GBP w Nowych Proboszczewicach urządzono Kącik Malucha wyposażony w
kolorowe, bajkowe mebelki i niskie regały dostosowane do potrzeb maluchów. W
2018r. 788 czytelników korzystało z bogatego księgozbioru biblioteki. Na swoją
działalność placówka wydatkowała z budżetu Gminy Stara Biała kwotę 200000 zł.
Placówki oświatowe
W roku sprawozdawczym na terenie gminy Stara Biała funkcjonowało 5 placówek
publicznych, oświatowych (3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole i 1 zespół szkolnoprzedszkolny) oraz 1 placówka niepubliczna ( punkt przedszkolny). Punkt
przedszkolny – „Miłosierdzie” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Bożej
Miłosierdzia w Białej funkcjonował do dnia 31.08.2018r. Uczęszczało do niego 9 dzieci.
Tabela nr 4: Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek na terenie gminy Stara Biała wg
stanu na dzień 31.12.2018r.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa w Maszewie
Dużym
Szkoła Podstawowa w Starych
Proboszczewicach
Szkoła Podstawowa w Starej Białej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Wyszynie
Przedszkole
w
Nowych
Proboszczewicach
Razem;

SP
384

GIM
46

301

55

121
153

Przedszkole

Oddział
przedszkolny
37

34
156
132

959

101

288

71

Wszystkie jednostki w roku ubiegłym, poza realizowaniem celów i zadań edukacyjnych
określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty i ustawie z dnia
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14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, dbały o przygotowanie młodzieży do sprawnego,
samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w dorosłym życiu - zarówno społecznym jak
i kulturowym. Szkoły współpracowały z rodzicami uczniów i wspierały ich w realizacji
zadań wychowawczych tak, aby umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności
za własne życie i rozwój osobowy oraz planowanie kariery zawodowej. We wszystkich
szkołach poza działaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach gminnego
programu przeciwdziałaniu uzależnieniom, przeprowadzono również warsztaty
profilaktyczno-edukacyjne wśród uczniów i ich rodziców w ramach realizacji gminnego
programu przeciwdziałania przemocy (szczegółowe informacje z realizacji w
sporządzonych sprawozdaniach za rok 2018).
Pedagodzy podejmowali działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz swoich
uczniów i ich rodziców m.in. poprzez:
1) diagnozowanie sytuacji wychowawczych dzieci w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w odpowiednich
formach do rozpoznanych potrzeb,
3) podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym,
4) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych,
5) pomaganie rodzicom uczniów w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, uzdolnień i predyspozycji dzieci,
6) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Mając na uwadze poprawę warunków rozwoju rodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem równego startu dzieci w edukacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu Gmina Stara Biała od 2013r., nadal utrzymała w ubiegłym roku opłatę w
kwocie 1 zł za godzinę zajęć wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy. Rezultatem tego działania było
zahamowanie zjawiska zabierania dzieci z przedszkola zaraz po skończonej
bezpłatnej godzinie zajęć, co negatywnie wpływało na rozwój dzieci, a tym samym
zniesienie bariery ekonomicznej w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej.
W 2018r. z 20 godzin nauki pływania skorzystało 82 uczniów z klas I-III SP w Starej
Białej i SP w Wyszynie w ramach programu „Umiem pływać”. Gmina dofinansowała
realizację programu w kwocie 12300 zł.
Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym skierowali łącznie 18 uczniów do
objęcia ich dożywianiem w szkole, w ramach gminnego programu „Pomoc gminy w
zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie bezdecyzyjnej.
Jednostki te realizując swoje zadania budowały więzi nie tylko w społeczności
szkolnej, ale także ze społecznością lokalną współorganizując wiele imprez kulturalnoplenerowych.
Placówki wsparcia dziennego
Aktualnie na terenie gminy nie funkcjonuje jednostka wsparcia dziennego w
rozumieniu postanowień ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
jednakże organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zapewniają częściowo inne
jednostki. W roku sprawozdawczym na terenie gminy działały 3 przedszkola
spełniające funkcję opiekuńczo-wychowawczą tj; Samorządowe Przedszkole w
Wyszynie, Przedszkole w Nowych Proboszczewicach i niepubliczne Przedszkole
„Miłosierdzie” w Białej prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Bożej Miłosierdzia.
Ponadto funkcję placówek wsparcia dziennego spełniają świetlice prowadzone przez
jednostki szkolne funkcjonujące na terenie gminy Stara Biała.
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Poza tym na terenie gminy działają także świetlice wiejskie w Dziarnowie, Bronowie Zalesiu i Włoczewie, które są utrzymywane w całości przez Gminę Stara Biała.
Wykorzystywane są one przez okolicznych mieszkańców do organizowania zajęć i
spotkań.
Samorząd gminy
Samorząd gminy w roku ubiegłym konsekwentnie wspierał rodziny
zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała poprzez utrzymanie systemu opieki w tym
sieci placówek publicznych zapewniających opiekę i wychowywanie dzieci na miejscu,
bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego.
Samorząd w roku sprawozdawczym kontynuował budowę dużej sali sportowowidowiskowej w Maszewie Dużym i na ten cel z budżetu Gminy wydatkował w 2018r.
kwotę 3997190 zł. Ponadto pobudował lokalne drogi i ulice za łączną kwotę 11836236
zł., a wyremontował istniejące drogi za kwotę 242591 zł. Na oświetlenie dróg na terenie
gminy wydano z budżetu Gminy kwotę 400450 zł..
W 2018r. Gmina dofinansowywała komunikację miejską, aby umożliwić wszystkim
swoim mieszkańcom dojazd do szkół i miejsc pracy i na ten cel wydała kwotę 2598048
zł.
Gmina jest właścicielem 49 lokali mieszkalnych, które ma w swoich zasobach.
W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono 534 dodatków mieszkaniowych
45 rodzinom w kwocie łącznej 97442 zł. i dodatki energetyczne 35 rodzinom w kwocie
łącznej 5260 zł, zmniejszając obciążenie finansowe rodzin ubogich.
W 2018r. Gmina organizowała dowożenie uczniów do SP w Maszewie Dużym
i Zespołu Sz-P w Wyszynie oraz dokonywała zakupów biletów miesięcznych
komunikacji miejskiej dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie naszej gminy i
do SP Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym.
Ponadto gmina refundowała uczniom niepełnosprawnym koszty dojazdu do placówek
oświatowych. W roku szkolnym 2017/18 z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin, a
w roku szkolnym 2018/19 - 20 rodzin. Również Gmina zabezpieczała dowóz czwórki
dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, funkcjonujących poza terenem gminy.
Na ten cel z budżetu Gminy wydatkowano łącznie kwotę 423855 zł.
Gmina w okresie sprawozdawczym realizowała projekt pn. „Radosne przedszkolaki w
Gminie Stara Biała” współfinansowany z EFS w ramach RPO WM. W wyniku realizacji
projektu zwiększono dostępność dzieci z terenu gminy do edukacji przedszkolnej
poprzez utworzenie w przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc.
W 2018r. na terenie gminy kontynuowano realizację następujących programów
profilaktyczno-zdrowotnych;
1) „Program profilaktyczny szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy
Stara Biała w wieku powyżej 60 roku życia na lata 2016-2018” za kwotę 5705
zł.
2) „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokom wśród dzieci
między 2 a 3 rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016-2018” za kwotę
3120 zł.
3) „Program profilaktyczny szczepień przeciw mieningokokom dzieci od 13
miesiąca życia z Gminy Stara Białą na lata 2016-2018” za kwotę 1260 zł.
Organizacje pozarządowe
I. Stowarzyszenie „Źródło” w Maszewie Dużym
W 2018r. członkowie stowarzyszenia nadal wspierali działania I Maszewskiej Drużyny
Harcerzy „Białe Wilki” funkcjonującej na terenie gminy, w której wolny czas spędzało
ok. 20 chłopców w wieku szkolnym. Realizowani oni długoletnie projekty pn.;
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„Maszewskie Majsterklepki”, spływy tratwami w ramach projektu „Wodna Szkoła
Życia”.
W 2018r. utworzono Bractwo Harcerskiej Bandery, którego celem jest krzewienie
kultury żeglarskiej, turystyki i sportów wodnych oraz wypoczynku nad wodą. W roku
ubiegłym członkowie stowarzyszenia i bractwa opiekowali się mogiłami poległych i
pomordowanych w lesie brwileńskim.
Ponadto członkowie stowarzyszenia zorganizowali w okresie sprawozdawczym
zimowisko wędrowne w Bieszczadach dla 15 dzieci z terenu gminy, a dla 45 osób z
terenu gminy ekstremalną drogę krzyżową.
W okresie wakacyjnym zorganizowano 4-tygodniowy spływ tratwami z Gliwic do
Świecka w którym udział wzięło 12 chłopców z terenu gminy i półkolonie dla dzieci i
młodzieży z terenu naszej gminy i powiatu, w których udział wzięło 75 osób w wieku
od 7 do 17 lat, w tym 4 chłopców z rodzin będących pod opieką GOPS Stara Biała.
W 2018r. stowarzyszenie realizowało kolejną edycję całorocznego projektu
„Maszewskie majsterklepki”, w którym uczestniczyło 12 chłopców z terenu gminy.
Członkowie stowarzyszenia wspólnie z fundacją PKN Orlen „Dar Serca” i harcerzami
uczestniczyli w akcji „sprzątanie Wisły”.
Dzieci i młodzież spędzają w drużynie wolny czas ucząc się sportów żeglarskich i
motorowodnych, zasad bezpiecznego przebywania nad wodą, jednocześnie
poprawiając swoją kondycję fizyczną. Zajęcia odbywają się pod opieką instruktorów,
którzy prowadzą z podopiecznymi dużą pracę wychowawczą, tym bardziej że wśród
chłopców są dzieci z rodzin problemowych. Na swoją działalność merytoryczną
stowarzyszenie otrzymało dotację z budżetu Gminy Stara Biała w kwocie 9000 zł.
II. Stowarzyszenie na rzecz inicjatyw społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” W
okresie od 12.04.2018r. do 26.08.2018r. członkowie stowarzyszenia realizowali projekt
pt. „Baśń o Wikingu i pięknej Słowiance”. Scenariusz przedstawienia napisał
mieszkaniec naszej gminy w oparciu o historię gminy, a jego realizatorami były dzieci
w wieku 12 – 14 lat – uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym. W ramach
projektu dzieci te wzięły udział w warsztatach artystycznych. Przedstawienie to zostało
wystawione mieszkańcom podczas pikniku rodzinnego w maju ub. roku i podczas
gminnych dożynek. Na realizacje tego projektu stowarzyszenie otrzymało kwotę 15000
zł. ze środków budżetu Gminy.
Ponadto członkowie stowarzyszenia wspierali akcjami charytatywnymi rodzinę z
dzieckiem niepełnosprawnym z terenu gminy i przygotowali 30 wigilijnych paczek
świątecznych dla osób potrzebujących z terenu gminy.
III. Koło nr 33 w Starej Białej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
inwalidów – Oddziału Okręgowego w Płocku
W okresie sprawozdawczym członkowie koła organizowali spotkania tematyczne nt.;
1) inwestycje w gminie Stara Biała w 2018r. z Wójtem i Przewodniczącym Rady
Gminy Stara Biała, w którym udział wzięło 60 osób,
2) 100-lecie Odzyskania Niepodległości, w którym udział wzięły 34 osoby,
3) promowania czytelnictwa i nowościach wydawniczych, w których udział brało
od 60 do 90 osób.
Również średnio 46 seniorów uczestniczyło w organizowanych wycieczkach
krajoznawczych po terenie naszego kraju m.in. do Częstochowy, na Warmię i Mazury.
Natomiast w 10-dniowym wypoczynku w Łazach nad morzem wzięło udział 58 osób.
Stowarzyszenie w roku ubiegłym promowało wśród swoich członków różne formy
spędzania wolnego czasu. W ramach tych działań organizowano uroczyste spotkania
z okazji świąt jak np. spotkanie opłatkowo-kolędowe czy z okazji Dnia Kobiet, a także
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wspólne wyjścia do kina i do muzeów w Płocku. Na swoją działalność merytoryczną
koło otrzymało dotację z budżetu Gminy Stara Biała w kwocie 12000 zł.
Monitorowanie działań
Tabela nr 5: Porównawcza analiza danych w stosunku do lat poprzednich realizacji programu
Lp. Dane dotyczące roku:
2015 2016 2017 2018
Liczba
rodzin
objętych
pomocą
społeczną
1
221
224
205
169
Liczba
rodzin
niewydolnych
opiekuńczo- 34
2
31
32
36
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

wychowawczych
Liczba i rodzaj działalności placówek wsparcia
dziennego
Liczba dzieci korzystających z zajęć w placówkach
wsparcia dziennego
liczba dzieci korzystających z zorganizowanego
wypoczynku
Liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa
specjalistycznego
Liczba dzieci objętych asystą rodzinną
Liczba rodzin wspierających
Liczba członków rodzin wymagających wsparcia
biorących udział w warsztatach i spotkaniach
wspomagających
Liczba osób pomagających biorących udział w
szkoleniach i innych formach dokształcania
Liczba
imprez,
pikników
i
festynów
zorganizowanych dla rodzin na terenie gminy
Kwota wydatkowana na realizację poszczególnych
zadań w ramach programów w złotych

0

0

0

0

0

0

0

0

282

388

472

497

Brak
danych

156

661

749

17
0
0

20
0
6

18
0
39

19
0
269

20

25

26

38

14

19

42

45

5620
103

6517
531

6752
217

18484
067

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przekazanych informacji przez
poszczególne podmioty wskazane do realizacji zadań w programie.

Biała dnia 18.03.2019r.
Sporządziła;
Małgorzata Klimczewska
GOPS Stara Biała
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