Bytów, dnia 19 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w 2012 r. z zakresu wpierania rodziny - wdrażanie celów i zadań określonych
w „Gminnym programie wspierania rodziny w gminie Bytów na lata 2012-2014”

Od 01 stycznia 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Ośrodek zapewnia wsparcie, które
polega 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,
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 i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Pomoc rodzinie jest prowadzona za
jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Rodzina może otrzymać wsparcia
przez działania:
1.Instytucje i podmiotów na rzecz dziecka i rodziny.
2.placówek wsparcia dziennego.
Praca z rodziną prowadzona jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji.
W przypadku gdy ośrodek poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przydzielony jej zostaje asystent rodziny.
Plan pracy asystenta z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych rodziny.

Asystent rodziny posługuje się metodą pracy socjalnej, która zakłada indywidualne docieranie do osób i dostosowanie rodzaju pomocy do
zdiagnozowanych problemów. Asystent ze swoimi podopiecznymi tworzy indywidualny plan pomocy, obejmujący między innymi plan
rozwiązania problemów socjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, motywujący do aktywności społecznej i aktywnego poszukiwania pracy.
W 2012r. wsparciem 1 asystenta rodziny, zatrudnionego z dniem wejścia w życie ustawy, zostało objętych 9 rodzin znajdujących się w kryzysie,
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, dotkniętych bezrobociem i uzależnieniami. W rodzinach
tych istniało realne zagrożenie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź rodzinach zastępczych. W rodzinach
objętych asystenturą było 27 dzieci, z tego
w trakcie roku 1 z dzieci trafiło do pieczy zastępczej, początkowo do pogotowia opiekuńczego, a później do placówki opiekuńczo –
wychowawczej. Jedno z dzieci przebywa czasowo w spokrewnionej rodzinie zastępczej (od 2011r.). W tych przypadkach rodziny pod
kierunkiem asystenta pracują nad powrotem dzieci do rodzin biologicznych. W trakcie roku jedna z rodzin zakończyła współpracę asystentem
z powodu zamieszkania w innej gminie, jednak większość zakładanych celów dla tej rodziny zostało osiągniętych.
MOPS w Bytowie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej złożył 2 wnioski dot. częściowego
dofinansowania asystentury rodziny
i pozyskał na ten cel łącznie 20 tysięcy złotych. Dzięki temu z zaoszczędzonych środków własnych wyremontowano i urządzono pokój dla
asystenta rodziny, spełniający standardy oraz wyposażony w kącik zabaw dla dzieci.
Rodziny współpracujące z asystentem wzięły udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri i
współfinansowanym przez Powiat Bytowski pod nazwą „Jak być dobrym rodzicem? – warsztaty psychoedukacyjne
i zajęcia integracyjne dla rodzin wymagających wsparcia”. Autorem i koordynatorem projektu był asystent rodziny. W okresie od 03.09.2012r.
do 30.11.2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w następujących działaniach:
- warsztaty psychoedukacyjne: Wychowanie bez stresu, Zdrowe dziecko – warsztaty prawidłowego odżywiania, zasad higienicznych i opieki
medycznej, Prawa dziecka
i obowiązki rodzica.

- rodzinne wyjścia na plac zabaw, wyjście do środowiska przyrodniczego (spotkanie
z leśniczym, piknik rodzinny z ogniskiem), zajęcia plastyczne w bibliotece i spotkanie
z bibliotekarzami, rodzinne wyjście do kina.
Asystent rodziny w zakresie swoich obowiązków współpracuje z koordynatorami pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
kontaktuje się
z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej, ocenia szanse na przywrócenia praw rodzicielskich i wspiera te rodziny
w działaniach mających na celu powrót dzieci do rodziców biologicznych. W ramach tych obowiązków prowadzona jest korespondencja z
rodzinami biologicznymi, organizowane są spotkania z rodzinami

(25 spotkań) i koordynatorami pieczy zastępczej (2 spotkania

podsumowujące).
Praca z rodziną prowadzona jest także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
ma na celu zabezpieczenia bezpieczeństwa, zdrowia dzieci oraz wywołanie kryzysu w rodzinie służącego pracy dorosłych członków tej rodziny
nad zmianą postaw, wartości, powrotem dziecka do rodziny biologicznej. W roku 2012 w pieczy zastępczej zostało umieszczonych dwoje dzieci
przebywających tam do dnia dzisiejszego:
- od 20 marca dziewczynka w rodzinie zastępczej
- od 18 maja dziewczynka w pogotowiu rodzinnym, następnie od 17 lipca w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Dom dla Dzieci
w Gostkowie).
Gmina współfinansuje ich pobyt w pieczy. Ogółem w 2012 koszt pobytu dwojga dzieci wyniósł 3.915,94 zł, tj. 10 % wydatków poniesionych na
opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W latach następnych wydatki te będą wzrastać do 30% w drugim
roku pobytu oraz do 50 % w trzecim i następnych latach pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
Praca z rodziną w naszym Ośrodku to również konsultacje psychologiczne służące rozwiązywaniu problemów, przywróceniu samodzielności
życiowej dla rodziców i dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny. W ubiegłym roku zrealizowano 72 h konsultacji. Łączny koszt usługi
wyniósł 4.320 zł.

Ogółem na obsługę powierzonego zadania w 2012r. przeznaczono kwotę: 70.563,77
Struktura tego wydatku przedstawia się następująco :
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne :
- 4010 wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)
- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 4120 składki na Fundusz Pracy
b) wydatki rzeczowe :
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- 4300 zakup usług pozostałych (m.in.psycholog)
- 4370 opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej
-

-

41.271,80

7.000,00
1.000,00

9.247,55

7.116,89
1.011,59

c) świadczenia społeczne :
- 3110 świadczenia społeczne (opłata za pobyt dzieci z gminy Bytów w pieczy zastępczej)
3.915,94

-

We wrześniu 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie został przyjęty Gminny program wspierania rodziny
w gminie Bytów na lata 2012-2014. Określono w nim najważniejsze cele strategiczne, które mają zapewnić spójny system
wparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról społecznych. Przygotowywanie co roku sprawozdania w tej
sprawie powierzono Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie, a bezpośrednią pieczę nad
prawidłowym procesem jego stosowania Burmistrzowi Bytowa.
Niniejsze opracowanie powstało na bazie informacji przekazanych przez poszczególne podmioty realizujące program.
Poniższa tabela została sporządzona zgodnie z celami i działaniami zawartymi w programie.

Zastosowano skróty:
UM – Urząd Miejski w Bytowie
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ZI – Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów
CIS – Centrum Integracji Społecznej w Bytowie
ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bytowie
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytowie
PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
KPP – Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
SP – Szkoła Podstawowa
MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie

L.P.

Sposób realizacji

Zadanie

Cel strategiczny:1
Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin
Cel operacyjny: 1 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny i dziecka
1.

2.

Systematyczne diagnozowanie
warunków życia oraz potrzeb rodzin
o niskim statusie materialnym
Objęcie pomocą finansową i rzeczową
rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej (bezpieczeństwo
socjalne)

3.

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej
dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych

4.

Objęcie dożywianiem dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

MOPS
 Liczba wizyt/wywiadów środowiskowych: łącznie 1.726 (w tym: 1.524 wywiadów,
202 wizyty)
MOPS
 Formy pomocy: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, świadczenia pieniężne na zakup
żywności
 Liczba rodzin i osób objętych pomocą: 850 rodzin - 2.460 osób
Gimnazjum nr 2
 Formy pomocy: paczki żywnościowe
 Liczba rodzin i osób objętych pomocą: 30 rodzin
MOPS
 Liczba rodzin i dzieci w rodzinach objętych monitorowaniem: 404 rodziny - 878
dzieci, w tym:
 liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 75
 liczba dzieci objętych terapią w ramach specjalistycznych usług: 12
 liczba dzieci objętych usługami Ośrodka rehabilitacji Psychoruchowej: 12
MOPS
 Liczba dzieci korzystających z posiłku: 598
 Liczba rodzin z dziećmi korzystających z Banku Żywności: 264

5.

Aktywizacja zawodowa rodzin
dotkniętych długotrwałym
bezrobociem

 Liczba rodzin z dziećmi korzystających z bonów żywnościowych: 307
 Liczba rodzin z dziećmi korzystających z zasiłków celowych na zakup żywności: 256
Gimnazjum nr 2
 liczba rodzin z dziećmi korzystających z Banku Żywności: 2 razy w roku po 30
rodzin
MOPS
 Liczba programów aktywizacyjnych: 1
 Liczba osób, które wzięły udział w aktywizacji zawodowej: 27
PUP
 Liczba programów aktywizacyjnych: 13
 Liczba osób, które wzięły udział w aktywizacji zawodowej: 2.524
CIS
 Liczba programów aktywizacyjnych: 2
 Liczba osób, które wzięły udział w aktywizacji zawodowej: 55
RAZEM
 Liczba programów aktywizacyjnych: 16
 Liczba osób, które wzięły udział w aktywizacji zawodowej: 2.606

Cel operacyjny: 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
1.

Udzielanie stypendiów i zasiłków
szkolnych

MOPS
 Liczba rodzin, którym przyznano stypendia socjalne: 271
 Liczba rodzin, którym przyznano zasiłki szkolne: 6
 Liczba dzieci korzystających ze stypendiów socjalnych: 524
 Liczba dzieci korzystających z zasiłków szkolnych: 11

2.

Prowadzenie środowiskowych świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży

UM – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 liczba świetlic socjoterapeutycznych:
- 1 funkcjonująca od 2.01.2012r. do 29.06.2012r. w Bytowie
 liczba świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapii:
- 1 funkcjonująca od 17.09.2012 do 21.12.2012 w Bytowie,
- 2 funkcjonujące od 14.02.2012 do 21.12.2012 w Gostkowie i Niezabyszewie
 liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic: 70 (Bytów: 30, Gostkowo i
Niezabyszewo: 40)
 formy udzielanego wsparcia:
 zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej „WYSPA” w Bytowie codziennie w godz. od
1530 - 1930. Cel działalności świetlicy: kształtowanie cech osobowości i charakteru
dziecka, dyspozycji i funkcji psychofizycznych służących osiągnięciu przez dziecko
optymalnego dla siebie poziomu rozwoju. Formy: odrabianie zadań domowych,
zajęcia plastyczne, techniczne, kreatywne, kulinarne, sportowo – rekreacyjne,
relaksacyjne, integracyjne, taneczno – muzyczne, edukacyjne, „sportowe środy” zajęcia prowadzone w sali sportowej MOSiR
 zajęcia w świetlicach w Gostkowie i Niezabyszewie w ramach realizacji zadania
publicznego pn. ,,Uczymy, bawimy, wspieramy” – prowadzenie zajęć opiekuńczo –
wychowawczych z elementami terapii dla dzieci i młodzieży z Niezabyszewa
i Gostkowa”. Formy: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, opieka i specjalistyczna
pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych, rozwoju zainteresowań
i zagospodarowaniu czasu wolnego, zajęcia o charakterze terapeutycznym
usprawniające dzieci i młodzież w umiejętności społeczne, trening kontroli złości
 zajęcia w świetlicy „WYSPA” w ramach realizacji zadania publicznego pn. ,,Wyspa
pozytywnych zmian” – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Bytowie”.
Formy:
zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze,
specjalistyczne:
korekcyjnokompensacyjne i wyrównawcze mające na celu rozwój zainteresowań,
zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie deficytów edukacyjnych
i rozwojowych, zajęcia specjalistyczne (logopedia i arteterapia), zajęcia
socjoterapeutyczne (przeciwdziałanie patologiom, uzależnieniom,
zachowaniom

społecznie nieakceptowanym i wykluczeniu społecznemu). Zajęcia dostosowane do
wieku, możliwości, uwzględniające indywidualne ograniczenia i potrzeby uczestników
SP Gostkowo
 liczba świetlic socjoterapeutycznych: 0
 liczba świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapii: 0
 liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic: 20
 formy udzielanego wsparcia:
- pomoc przy odrabianiu prac domowych
- rozwijanie zdolności manualnych
- tłumaczenie zagadnień i zadań wynikających z programu nauczania
SP Niezabyszewo
 liczba świetlic socjoterapeutycznych: 0
 liczba świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapii: 0
 liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic: 12
RAZEM
 liczba świetlic socjoterapeutycznych: 1
 liczba świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapii: 3
 liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic: 102
3.

Realizowanie programów
profilaktycznych i edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży

UM – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 liczba programów: 13
 liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
 rodzaje programów:
 „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ogólnopolska kampania skierowana do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, w ramach której odbywały się konkursy (wśród
laureatów – przedstawiciele Gminy Bytów)
 „Postaw na rodzinę!” 2012 - promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na












wzmacnianie więzi rodzinnych i prawdziwej więzi z rodzicami jako najsilniejszego
czynnika chroniącego dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych –
sięganiem po alkohol, narkotyki, dopalacze, chodzeniem na wagary. Otrzymano
pakiet materiałów edukacyjnych. Kampania została skierowana do szkół z Gminy
Bytów, do programu pn. „Szkoła dla rodziców” oraz prowadzona była w czasie
Festynu pn. „Postaw na Rodzinę” zorganizowanego przez Gminę Bytów wraz
z Miejskim Klubem Sportowym „Bytovia”
Zajęcia teatralne z młodzieżą bytowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
realizowane w Ośrodku Profilaktyki i Edukacji w Bytowie. W sali widowiskowej
Bytowskiego Centrum Kultury grupa teatralna przedstawiła spektakl pt.
„Samotność”, który obejrzeli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum nr 1
Spektakle profilaktyczne w Szkołach Podstawowych w Bytowie, Gostkowie,
Niezabyszewie, Pomysku Wielkim, Rekowie. Problematyka: profilaktyka uzależnień,
przemoc rówieśnicza (w tym cyberprzemoc). Cel: pogłębienie wiedzy nt. szkodliwości
używek, pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów, nauka asertywności,
pożądanych zachowań w sytuacjach trudnych lub konfliktowych, uświadomienie
konieczności odpowiedzialności za swoje zachowanie, wskazanie gdzie szukać
pomocy. Formy: teatralna oraz prelekcja i dyskusja z uczniami
Organizacja w Udorpiu Dnia Dziecka w ramach Kampanii „Postaw Na Rodzinę”
Spektakl z profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji i przemocy dla
uczniów Środowiskowego Hufca Pracy. Cel: przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, przeciwdziałanie alkoholizmowi
Działania profilaktyczno – edukacyjne w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” w Szkole Podstawowej w Rekowie (zorganizowanie dla uczniów Mistrzostw
Szkoły w Czwórboju Lekkoatletycznym)
Słowno – muzyczny program profilaktyczny „SZANUJ ŻYCIE” dla uczniów ze szkół:
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Ochotniczy Hufiec Pracy, Zespół Szkół
Ekonomiczno Rolniczych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Cel: budowanie
zaufania, miłości i wiary we własne siły
Zajęcia profilaktyczne pn. „Wolni od uzależnień i przemocy” dla 154 uczniów klas II
Gimnazjum nr 1

 Tydzień profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie z programem
profilaktycznym (cykle pogadanek, prelekcje, projekcje filmów, zajęcia warsztatowe,
konkursy plastyczne)
 Program profilaktyczny o tematyce uzależnień i przemocy przeprowadzony przez
zespół „Gangsterzy i Raperzy” dla 300 uczniów ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Gminy Bytów
 Udział w akcji profilaktyczno – edukacyjnej „NIEĆPA” młodzieży z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Rolniczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2. W trakcie programu:
konsultacje ze specjalistami organizacji pozarządowych i instytucji działających na
rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, możliwość nabycia materiałów informacyjnoedukacyjnych nt. uzależnień. Cel: kształtowanie właściwych postaw społecznych,
przeciwdziałanie uzależnieniom (narkotyki, alkohol), redukcja szkód związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych
 Program profilaktyczny dot. przeciwdziałania narkomanii dla uczniów klas
pierwszych
Zespołu
Szkół
Ekonomiczno-Rolniczych
i
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych. Cel: działania mające pomóc młodzieży w podejmowaniu
świadomych i trafnych decyzji, wyborów, określeniu systemu wartości,
samodzielności myślenia, nauki zachowań asertywnych i umiejętności radzenia sobie
z presją rówieśniczą. Formy: wykłady, prelekcje, pogadanki, pokaz multimedialny.
Przeprowadzono również zajęcia dla rodziców oraz pogadanki na zebraniach
z rodzicami wszystkich klas.
PPP




Liczba programów: 2
Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 35
Rodzaje programów: „Ortograffiti”, „Odważny pierwszoklasista”

KPP
 Liczba programów: 1
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 120
 Rodzaje programów: edukacyjno-prewencyjny

Biblioteka
 Liczba programów: 5
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 242
 Rodzaje programów:
- „Wyginam śmiało ciało” – zajęcia taneczno-ruchowe z dziećmi
- „Biblioteka – przyjazne miejsce na ziemi” zajęcia plastyczne przeznaczone dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- „Klub Malucha” – czytanie bajek oraz zabawy z wykorzystaniem ciekawych
form plastycznych
- Kącik dla dzieci” – zajęcia przeznaczone dla dzieci od 2 – 5 lat, uczące dzieci
korzystania z księgozbioru bibliotecznego poprzez gry i zabawy
- „Moje pierwsze spotkanie z komputerem” – spotkania edukacyjne przeznaczone
dla młodszych dzieci i uczniów szkół podstawowych
Przedszkole nr 2
 Liczba programów: 1
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 194
 Rodzaje programów: „Mały ekolog”
SP Gostkowo
 Liczba programów: 2
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 148
 Rodzaje programów:
- profilaktyczny „Cukierki”
- plastyczny „Żyj zdrowo”
SP Niezabyszewo
 Liczba programów: 8
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 120

SP Pomysk Wielki
 Liczba programów: 6
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 105
 Rodzaje programów:
- profilaktyczny
- terapeutyczny
- zdrowotne
SP Rekowo
 Liczba programów: 9
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 32
 Rodzaje programów:
- profilaktyczny - 6
- edukacyjny - 3
SP nr 2
 Liczba programów: 4
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 727
 Rodzaje programów:
- profilaktyczny
- edukacyjny
SP nr 5
 Liczba programów: 20
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 2.816
 Rodzaje programów:
- profilaktyczne:
 „Zachowaj trzeźwy umysł” – 90 uczniów klas III-VI
 „Poznaj siebie i swoje środowisko” warsztaty profilaktyczne i konkurs
wiedzowy – 90 uczniów klas III
 „Bezpieczna droga do szkoły” – profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i środowisku dziecka – 106 uczniów klas I

 Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień kształtujące umiejętność
odmawiania i radzenia sobie z presją środowiska rówieśniczego
i przeciwdziałania przemocy – 110 uczniów klas VI
 „Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych” – zajęcia
psychoedukacyjne z policjantem ds. nieletnich – 300 uczniów klas IV-VI
 „Profilaktyka uzależnień od Internetu” – pogadanki wychowawcze – 95
uczniów klas IV
 „Umiejętność rozwiązywania konfliktów i nawiązywania przyjaźni” –
zajęcia psychoedukacyjne – 170 uczniów klas IV-VI
- edukacyjne:
 „Bezpieczeństwo nad wodą” – nauka bezpiecznego zachowania nad wodą
i udzielania pierwszej pomocy – 90 uczniów klas III
 „Mieszkamy na ziemi Bytowskiej” – propagowanie wiedzy i regionie,
nauka tolerancji i współpracy, turniej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej –
298 uczniów klas IV-VI
 „Skok, rzut, bieg” – rekreacyjno-sportowe rozwijanie sprawności uczniów
– 100 uczniów klas IV
 „Planeta Energii” – zajęcia psychoedukacyjne, szkolenie z pierwszej
pomocy przedmedycznej – 53 uczniów klas II-III
 Edukacja zdrowotna uczniów z zakresu higieny osobistej i otoczenia,
udzielanie porad dotyczących zdrowia – 611 uczniów klas I-VI
 Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 270 uczniów klas III-VI
 „Zdrowy styl życia – piramida zdrowia” – 111 uczniów klas III-V
 „Bezpieczne wakacje” – zajęcia psychoedukacyjne – 97 uczniów klas II
 „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów” – 62 uczniów klas IIII
 „Babciu, dziadku masz wiadomość” – nauka aktywnego spędzania czasu
wolnego, integracja rodziny, edukacja regionalna – 15 uczniów
 „Ziemia wspólne dobro” – 150 uczniów klas I-IV
- sportowe:
 „Cross festiwal”
 Grand Prix SP 5 w skoku w wzwyż – 60 uczniów

Gimnazjum nr 1
 Liczba programów: 4
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 530
Gimnazjum nr 2
 Liczba programów: 4
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 396
 Rodzaje programów:
- „Szkolny Program Profilaktyczny”
- „Profilaktyka Uzależnień”
- „Promowanie Zdrowego Stylu Życia”
- „Tydzień profilaktyki”

4.

Podnoszenie świadomości rodziców
w zakresie potrzeb edukacyjnych
dzieci i młodzieży

RAZEM
 Liczba programów: 79
 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach: 5.465
Przedszkole nr 2
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: 2
 Liczba uczestników: 70
 Zakres tematyczny:
- „Gotowość szkolna”
- „Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym”
SP Gostkowo
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: 1
 Liczba uczestników: 40
 Zakres tematyczny:
- „Pomoc dziecku przy odrabianiu pracy domowej i pomoc w nauce”

SP Niezabyszewo
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: 2
 Liczba uczestników: 50
 Zakres tematyczny:
- „Cyberprzemoc”
SP Pomysk Wielki
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: 2
 Liczba uczestników: 80
 Zakres tematyczny:
- „Uczeń w sieci”
- „Analiza wyników semestralnych i sprawdzianów”
SP nr 5
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: 2
 Liczba uczestników: 500
 Zakres tematyczny:
- „Bezpieczne korzystanie z Internetu”
- „Metody i sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym”
Gimnazjum nr 1
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: 5
 Liczba uczestników: ok. 500 na każdym spotkaniu
 Zakres tematyczny:
- „Wybór szkoły ponadgimnazjalnej”
- „Oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych”

Gimnazjum nr 2
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: wywiadówki
szkolne
 Liczba uczestników: 290
 Zakres tematyczny:
- „Problemy szkolne i emocjonalne”
RAZEM
 Liczba szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych: 14
 Liczba uczestników: 1.530
5.

Propagowanie integracyjnych form
wychowania, opieki, nauczania dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej

Przedszkole nr 2
 Liczba oddziałów/grup integracyjnych w przedszkolach: 1
 Liczba dzieci niepełnosprawnych: 5
SP Rekowo
 Liczba dzieci niepełnosprawnych: 2
SP nr 2
 Liczba klas integracyjnych: 4
 Liczba dzieci niepełnosprawnych: 41

SP nr 5
 Liczba dzieci niepełnosprawnych: 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

Gimnazjum nr 1
 Liczba klas integracyjnych: 1
 Liczba dzieci niepełnosprawnych: 8
Gimnazjum nr 2
 Liczba klas integracyjnych: 1
 Liczba dzieci niepełnosprawnych: 9
RAZEM
 Liczba klas integracyjnych: 6
 Liczba oddziałów/grup integracyjnych w przedszkolach: 1
 Liczba szkół/przedszkoli z klasami/grupami integracyjnymi: 4
 Liczba dzieci niepełnosprawnych: 70
 Liczba placówek oświatowych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży: 0
 Liczba uczestników: 0

6.

Popieranie aktywności dzieci i
młodzieży poprzez sport, turystykę
i rekreację

SP Gostkowo
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 1
(SKS)
 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 40
SP Niezabyszewo
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 0
 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 82

SP Pomysk Wielki
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 2
(SKS, zabawy ruchowe)
 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 59
SP nr 2
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 1
 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 135
SP nr 5
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 1
(ULKS „Orlik”)
 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 90
Gimnazjum nr 1
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 1
(UKS Jedynka)
 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 70

Gimnazjum nr 2
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 1
(Stowarzyszenie – zajęcia sportowe)
 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 50
RAZEM
 Liczba klubów dla dzieci i młodzieży propagujących sport, turystykę i rekreację: 7

 Liczba dzieci uczestniczących na zajęcia: 526

Cel strategiczny: 2
Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
Cel operacyjny: 1 Wzmocnienie i podnoszenie umiejętności rodzicielskich w rodzinach dysfunkcyjnych
1.

Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin
zagrożonych kryzysami i wykluczeniem
społecznym

MOPS
 Liczba wizyt/wywiadów środowiskowych do rodzin objętych pomocą społeczną:
łącznie 2.641 (w tym: 2.286 wywiadów, 355 wizyt)

2.

Prowadzenie poradnictwa rodzinnego
i realizowanie programów
profilaktycznych, psychoedukacyjnych
skierowanych do rodziców i dzieci

MOPS
 liczba programów: 1
 liczba uczestników w programach: 39 (w tym 14 osób dorosłych, 25 dzieci)
 liczba godzin poradnictwa rodzinnego: 24
 liczba osób korzystających z poradnictwa: 14
UM – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 liczba programów: 23
 liczba uczestników w programach:
 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
 mieszkańcy gminy Bytów (zajęcia terapeutyczne, Punkt KonsultacyjnoInformacyjny
 rodzice (szkoła dla rodziców, wywiadówki)
 liczba godzin poradnictwa rodzinnego: ok. 490
 liczba osób korzystających z poradnictwa: ok. 300

 „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – zajęcia warsztatowe umiejętności
rodzicielskich dla rodziców z miejscowości Gostkowo
 Przeprowadzenie zajęć dla rodziców oraz pogadanek na zebraniach z rodzicami
w trakcie realizacji programu profilaktycznego dot. przeciwdziałania
narkomanii dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół EkonomicznoRolniczych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Cel: działania mające pomóc
młodzieży w podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji, wyborów, określeniu
systemu wartości, samodzielności myślenia, nauki zachowań asertywnych
i umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą. Formy: wykłady, prelekcje,
pogadanki, pokaz multimedialny
PPP




ZI






liczba programów: 1
liczba uczestników w programach: 30
liczba godzin poradnictwa rodzinnego: 0
liczba osób korzystających z poradnictwa: 1.358
liczba programów: 1
liczba uczestników w programach: 21
liczba godzin poradnictwa rodzinnego: 24
liczba osób korzystających z poradnictwa: 21

ŚDS
 liczba programów: 2
 liczba uczestników w programach: 25
 liczba godzin poradnictwa rodzinnego: 80
 liczba osób korzystających z poradnictwa: 110
RAZEM
 liczba programów: 28
 liczba uczestników w programach: 115

 liczba godzin poradnictwa rodzinnego: 618
 liczba osób korzystających z poradnictwa: 1.803
3.

Zapewnienie opieki asystenta rodziny
dla rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze

MOPS
 liczba asystentów rodziny: 1
 liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: 9
 liczba godzin wsparcia asystenta dla jednej rodziny: śr. 4,44 h/tydzień (w tym śr. 3
h/tydzień pracy wyłącznie z rodziną)
 formy i metody pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi:
- praca na zasobach rodziny
- motywowanie do zmiany
- wspieranie w dążeniu do zmiany
- poradnictwo i edukacja w zakresie:
 umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
 opieki medycznej
 prawidłowego odżywiania i nawyków higienicznych
 prowadzenia gospodarstwa domowego
 gospodarowania budżetem domowym
 poprawy warunków mieszkaniowych
 załatwiania spraw urzędowych
 podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 poszukiwania i podjęcia pracy
 podjęcia terapii uzależnień i terapii rodzinnej
- organizowanie pomocy rzeczowej
- współpraca z instytucjami społecznymi (poradniami, szkołą, przedszkolem,
żłobkiem, sądem rodzinnym, kuratorami)
- wsparcie emocjonalne w trudnych, kryzysowych sytuacjach rodziny

4.

Zapewnienie innych form wsparcia dla
rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze

5.

Współpraca wszystkich podmiotów
pracujących na rzecz rodziny
(instytucje samorządowe, placówki
oświatowe, kościoły, związki
wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia)

MOPS
 liczba placówek wsparcia dziennego: 4
 liczba rodzin wspierających: 0
 liczba rodzin, które skorzystały z:
- poradnictwa psychologicznego rodzin objętych opieką asystenta rodziny: 9
- poradnictwa prawnego rodzin objętych opieką asystenta rodziny: 7
- terapii rodzin objętych opieką asystenta rodziny: 2
- mediacji: 0
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 0
 liczba podmiotów współpracujących na rzecz rodziny: 26 (m.in. PCPR, PPP,
GKRPA, SR, KPP, szkoły, przedszkola, żłobek, biblioteka, organizacja
pozarządowa)
 formy współpracy:
- udzielanie informacji
- wspólne realizowanie projektów na rzecz rodzin
- organizowanie pomocy rzeczowej
- warsztaty podnoszące umiejętności edukacyjne
- wspieranie rozwoju dzieci

Cel operacyjny: 2 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży
1.

Monitorowanie środowisk zagrożonych MOPS
 liczba rodzin z uzależnieniami: 18 rodzin z dziećmi
uzależnieniami i motywowanie do
 liczba osób, które podjęły leczenie/terapię: 9
podjęcia leczenia/terapii,
 liczba spraw skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
Alkoholowych: 10
z dziećmi

2.

Realizowanie zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie oraz zapobieganie szerzeniu
się patologii społecznych wśród dzieci
młodzieży

3.

Organizowanie form aktywnego
spędzania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież oraz dla rodzin z dziećmi

UM – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 liczba rodzin z uzależnieniami: 67 aktualnie prowadzonych spraw
 liczba osób, które podjęły leczenie/terapię: 40
 liczba spraw skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 65
ZI
 liczba lokalnych programów: 1
 liczba Niebieskich Kart oraz liczba grup roboczych: 58 NK, 49 GR utworzonych w
2012, 69 GR działających w 2012
 liczba spraw skierowanych do prokuratury: 1
 liczba spraw skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 17 – przez MOPS, 4 – przez GR
MOPS
 liczba programów/projektów: 1
 liczba uczestników: 39
UM – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 liczba programów/projektów: 5
 liczba uczestników:
- 70 uczestników świetlic opiekuńczo – wychowawczych i specjalistycznych
- 50 uczestników kolonii pn. ,,Wakacje z Nazaretem - letnia kolonia dla dzieci z
rodzin zagrożonych demoralizacją i uzależnieniami”.
- mieszkańcy gminy Bytów
 formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież:
- świetlice opiekuńczo – wychowawcze i specjalistyczne w Bytowie, Gostkowie i
Niezabyszewie,
- kolonie pn. ,,Wakacje z Nazaretem - letnia kolonia dla dzieci z rodzin
zagrożonych demoralizacją i uzależnieniami”.
- festyny i kampanie

 formy aktywnego spędzania czasu wolnego przez rodziny z dziećmi:
- festyn „Postaw na Rodzinę”
KPP
 liczba programów/projektów: 3
 liczba uczestników: ok. 400 osób
 formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież:
- festyn „Bezpieczne Lato”
- turnieje: „Bezpieczni w ruchu drogowym”, „Prewencja ale inaczej”
 formy aktywnego spędzania czasu wolnego przez rodziny z dziećmi:
festyn „Bezpieczne lato”
Biblioteka
 liczba programów/projektów: 2
 liczba uczestników: 195
 formy aktywnego spędzania czasu wolnego przez rodziny z dziećmi:
- wakacyjne spotkania w bibliotece (1 raz w tygodniu) – zabawy, gry konkursy
rozwijające zdolności literackie oraz plastyczne
- spotkania w ferie zimowe (2 razy w tygodniu) – zabawy, gry konkursy
rozwijające zdolności literackie oraz plastyczne
Gimnazjum nr 2
 liczba programów/projektów: 2
 liczba uczestników: 50
 formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież: gry sportowe
 formy aktywnego spędzania czasu wolnego przez rodziny z dziećmi:
- zajęcia kulinarne
- zajęcia artystyczno-plastyczne
RAZEM
 liczba programów/projektów: 13
 liczba uczestników: 804

Potrzeby w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2013:
1. Zwiększenie lub utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu finansowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
2. Zwiększenie liczby zatrudnionych asystentów rodziny.
3. Zwiększenie ilości mieszkań socjalnych dla rodzin z dziećmi.
4. Rozszerzenie działalności świetlic wiejskich o inne sołectwa.
5. Poszerzanie oferty wspierania rodzin poprzez ogłaszanie konkursów ofert na wsparcie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych
Gminy Bytów.

