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I. Wprowadzenie
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.). Ustawodawca w powyższym akcie prawnym określił m.in.
nowe zadania dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, w tym gminnego. Art. 179 ust. 1 ustawy
określa, iż w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Rada gminy, biorąc pod
uwagę potrzeby, uchwala gminny program wspierania rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach od 2012 roku jest instytucją odpowiedzialną za realizację
zadań z zakresu wspierania rodziny oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla
rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie gminy. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Raczkach rozpoczął i kontynuuje realizację nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny, kierując
się dobrem dziecka, dobrem rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka, przy współdziałaniu instytucji i
organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wskazane zadania realizowane są w oparciu o założenia programowe
i ustawowe zawarte w szczególności w poniższych dokumentach:
 Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);
 Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 135);
 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2007 – 2017;
 Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Raczki na
lata 2011 – 2016;
 Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2013 – 2015.
II. System opieki nad dzieckiem – zadania Gminy
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania, mające na celu
stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których w szczególności należy:
 opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
 tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez:
-

zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do
specjalistycznego poradnictwa,

 współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
 sporządzanie sprawozdań z zakresu wspierania rodziny;
 realizacja zadań wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny.
III. Wspieranie rodziny – interdyscyplinarność działań
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Wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Raczkach podejmuje działania, których celem jest zapewnienie wsparcia i pomocy,
szczególnie poprzez:
 analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
 rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 pomoc w integracji rodziny;
 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 dążenie do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny, to zespół planowanych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie funkcji
opiekuńczo-rodzicielskich, działania te prowadzone mogą być w formie:
 pracy z rodziną m.in. poprzez konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapię, mediację, usługi dla
rodzin z dziećmi, pomoc prawną, przydzielenie asystenta rodziny;
 pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające,
może odbywać się to przy aktywnym udziale lokalnych instytucji, organizacji i podmiotów działających na
rzecz dziecka i rodziny.
Pomoc rodzinie ma charakter czasowy, podejmowana jest przy pełnym wykorzystaniu zasobów własnych
rodziny oraz jej potencjału. Praca z rodziną podejmowana jest zarówno w rodzinie wymagającej wsparcia, by
mogła poradzić sobie z doznawanymi trudnościami, tak by nie doszło do działań interwencyjnych w postaci
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, jak i rodzinie w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza
środowiskiem rodzinnym. Wówczas działania pomocowe zmierzają do stworzenia takich warunków
w funkcjonowaniu rodziców umieszczonego dziecka, by możliwy był powrót dziecka do rodziny biologicznej.
Asystent rodziny jest stosunkowo nową profesją w systemie wspierania rodziny. Podstawowymi zadaniami w pracy
asystenta są kompleksowe działania podejmowane wobec rodziny, polegające przede wszystkim na towarzyszeniu
rodzinie, z zachowaniem profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie
niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych.
Zadania z zakresu wspierania rodziny, zostały powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Raczkach i były wykonywane przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny.

PRACOWNICY SOCJALNI
Działania podejmowane przez pracowników socjalnych 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. Udzielana pomoc miała na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny oraz wzmocnienie jej w
wypełnianych przez nią funkcjach (opiekuńczej, wychowawczej, ekonomicznej, socjalizacyjnej, kulturowej) i była
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realizowana w ramach prowadzonej pracy socjalnej.
W 2014 r. pracownicy socjalni objęli pomocą:


29 rodzin (135 osób), w których występowała wielodzietność lub potrzeba ochrony macierzyństwa. Podjęte w
tych rodzinach działania dotyczyły w szczególności: motywowania do systematycznego kontrolowania
przebiegu ciąży i stosowania zaleceń lekarskich; wnioskowania o pomoc finansową na wykonanie badań,
zakup leków, artykułów higienicznych; wnioskowania o udzielenie pomocy rzeczowej w formie odzieży;
wskazywania

możliwości

otrzymania

bezpłatnego

poradnictwa

specjalistycznego

(pedagogicznego,

psychologicznego, prawnego); monitorowania właściwego pełnienia ról rodzicielskich; udzielania pomocy w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, załatwianiu spraw urzędowych, wykorzystywaniu własnych uprawnień
do świadczeń społecznych; udzielania poradnictwa w zakresie opieki i wychowania dzieci;


16 rodzin (58 osób) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, którym:
wskazano i umożliwiono kontakt ze specjalistami (m.in. pedagogiem, psychologiem); udzielono wsparcia w
zakresie: tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi rodziny, edukacji (wskazywanie
właściwych metod wychowawczych, sposobu spędzania wolnego czasu, zwracanie uwagi na warunki
sanitarno-higieniczne i zadbanie dzieci, motywowanie rodziców do pracy nad właściwą postawą i
prawidłowym wypełnianiem swoich obowiązków), zdrowia (motywowanie do podjęcia leczenia);



w 3 rodzinach rozwiązywali problemy związane z występującą w rodzinie przemocą;



czterokrotnie wnioskowali o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.
Wszystkie działania, podejmowane przez pracowników socjalnych, odbywały się przy ścisłej współpracy z

przedstawicielami placówek oświatowych, służby zdrowia, Policji, prokuratury, instytucji działających na rzecz
rodziny (Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), zawodowymi i społecznymi
kuratorami. Ponadto, pracownicy socjalni, dążąc do zapewnienia integracji rodziny w ramach współpracy z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach realizowali również zadania związane z projektem
„PRZEMOCY MÓWIMY – NIE”. Projekt realizowany był m.in. z dotacji uzyskanej przez Powiat Suwalski w konkursie
ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego „Programu wspierania jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edycja 2014"

ASYSTENT RODZINY
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1)

pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej:
-

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-

wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-

motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-

udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
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2) wsparcie specjalistyczne:
-

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

-

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-

motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

3) czynności administracyjne:
-

prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;

-

dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

-

monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-

sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

4) współpraca z innymi podmiotami:
-

współpraca

z

jednostkami

administracji

rządowej

i

samorządowej,

właściwymi

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
-

współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, która zajmuje się

przeciwdziałaniem

przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
5) czynności interwencyjne:
-

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin.
W ramach realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 10

września 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach, został zatrudniony asystent rodziny.
Asystent rodziny zatrudniony był w GOPS w Raczkach przez 4 miesiące (tj. od września do grudnia 2014
roku). Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokryte były ze środków własnych Gminy
Raczki i wyniosły – 4.432,13 zł, dodatkowo gmina poniosła koszty delegacji pracownika do miejsca zamieszkania
rodzin. Łącznie na wynagrodzenie asystenta rodziny z pochodnymi wydatkowano kwotę 5.147,86 zł.
Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej
rodzin, w których znajdowały się małoletnie dzieci. Głównym celem asystentury było poprawa sytuacji materialnej i
mieszkaniowej rodziny, podniesienie poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin (poprzez
stosowanie przez obojga rodziców demokratycznego stylu wychowania, umiejętności wydawania i egzekwowania
poleceń do dzieci, umiejętności okazywania miłości, stosowanie metod wychowawczych bez używania kar
fizycznych), umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego przez rodziców, radzenia sobie z problemami
dnia codziennego oraz poprawa wyników szkolnych ich dzieci. Należy nadmienić, że rodzinie może zostać
przydzielony asystent rodziny, tylko za jej zgodą. W tym kontekście asystenturę należy rozumieć jako formę
wsparcia, a nie przymusu.
W 2014 roku asystent rodziny pracował z 4 rodzinami, na które składało się 21 osób, w tym:
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8 osób dorosłych i 13 dzieci w wieku od 4 do 17 lat. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczowychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans
uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, nadużywanie alkoholu, konflikt
pomiędzy małżonkami, ubóstwo, niepełnosprawność.
W okresie wrzesień - grudzień 2014 r. asystent:
 opracował 4 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 i mieszkaniowej oraz polepszenie wyników szkolnych
dzieci;
 w rodzinach z problemem alkoholowym prowadził profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w
zakresie wzmocnienia rodziny, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 czterem rodzinom udzielił pomocy w zakresie poprawy sytuacji bytowej, a w szczególności w zdobyciu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Wskazywał, jak sprawnie można
wykonywać obowiązki domowe; doradzał w jaki sposób zarządzać środkami finansowymi; pomagał w
codziennej organizacji dnia rodziny; informował jak działają urzędy, placówki wspierające rodziny i dzieci;
wyjaśniał w jaki sposób należy wypełnić dokumenty oraz załatwić sprawy urzędowe wykorzystując własne
uprawnienia i możliwości (m.in. zmobilizował jedną osobę do złożenia wniosku o zasądzenie alimentów i
złożenie pozwu rozwodowego); wskazywał jak ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty w KRUS-ie;
 wnioskował o udzielenie pomocy w formie rzeczowej tj. używanej odzieży, mebli, artykułów szkolnych, sprzętu
gospodarstwa domowego;
 trzem rodzinom udzielił pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Monitorował działania dotyczące
napisania podania o pomoc finansową, pomagał w wyszukiwaniu ofert pracy, motywował do większego
zaangażowania w opiekę nad dziećmi i zadbania o stronę estetyczną mieszkania;
 rodzinom pomagał w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; wskazywał sposoby wspólnego
spędzania czasu z rodziną, doradzał jak wychowywać i opiekować się dziećmi;
 pomagał przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości w nauce i przygotowaniu do sprawdzianów szkolnych,
motywował rodziców aby sami zaczęli pomagać dzieciom w lekcjach i codziennie sprawdzali ćwiczenia i zeszyty
dzieci;
 motywował członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki, poszukiwania
pracy;
 jednej osobie udzielił pomocy w znalezieniu pracy;
 dwie rodziny przeprowadziły remont pomieszczeń mieszkalnych;
 motywował rodziców do regularnego gotowania ciepłych posiłków dzieciom;
 rodzice dbają o czystość w domach i regularnie sprzątają;
 dostarczał rodzinom zebrane wśród znajomych ubrania i buty dla dzieci oraz zabawki;
 motywował do większego zaangażowania w higienę dzieci i ich ubioru;
 dokonał 4 ocen sytuacji rodziny;
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 prowadził dokumentację obejmującą:
- plan pracy z rodziną,
- ocenę sytuacji rodziny,
- kartę wizyt w środowisku rodzinnym,
- realizację usług asystenta rodziny (miesięczne sprawozdanie z pracy z rodziną),
- dokument zawierający wyrażenie zgody na objęcie rodziny wsparciem przez asystenta rodziny.

IV. Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki. Gmina
zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości
odpowiednio:
1)

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2)

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3)

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
W 2014r. plan na ww. cel wynosił 10.000 zł, jednak nie było konieczności ponoszenia odpłatności za pobyt

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

V. Program w zakresie wspierania rodziny.

Ustawowym obowiązkiem gminy jest również opracowanie programu wspierania rodziny. W związku z
powyższym w sierpniu 2013 r. Uchwałą Nr XXVI/157/13 Rady Gminy Raczki został przyjęty Gminny Program
Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2013 – 2015.
VI. Projekty realizowane w ramach współdziałania z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej
i wspierania rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Suwałkach realizował również zadania związane z projektem PRZEMOCY MÓWIMY – NIE”.
Projekt „PRZEMOCY MÓWIMY – NIE” realizowany m.in. z dotacji uzyskanej przez Powiat Suwalski
w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego „Programu
wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
edycja 2014". Główne cele projektu to:
 Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie,
 Rozwój działalności Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych,
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 Rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy;
 Rozszerzenie oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą, w tym dzieci i
młodzież.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach zaangażował się w następujące działania:
1)

Wyłonił i skierował mieszkańców gminy na aktywne formy, realizowane w ramach projektu, w tym: warsztaty,
konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, pogadanki, kursy przedmałżeńskie:
- Warsztat „Szkoły dla rodziców i wychowawców” – 2 osoby,
- Warsztat „Bez klapsa” - 1 osoba,
- Program dla kobiet – 2 osoby.
Ponadto mieszkańcy Gminy Raczki mieli również możliwość skorzystania z darmowego poradnictwa
specjalistycznego (m.in. dostępne były konsultacje prawnika, psychologa dziecięcego, pedagoga, logopedy czy
terapeuty uzależnień).

2)

Wytypował i skierował osoby, pracowników instytucji współtworzących Gminny Zespół Interdyscyplinarny, do
udziału w szkoleniach i warsztatach projektowych, których celem było podniesienie poziomu kompetencji w
ramach ZI (m.in. członkowie ZI Gminy Raczki brali udział w superwizji której celem było doskonalenie
funkcjonowania całego systemu pomocy rodzinom dotkniętych przemocą).

3)

Współdziałał w akcji promocyjnej projektu i informował o poszczególnych działaniach projektowych.

4)

Dystrybuował materiały projektowe w środowisku lokalnym.
Ponadto dwie osoby bezrobotne mające trudności z podjęciem zatrudnienia, posiadające aktualne

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, skierowano do projektu „KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!”,
organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Projekt kontynuowany jest również w
2015 roku. W ramach projektu skierowane osoby mogą skorzystać z następujących kursów doskonalszych:
- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- operator koparko-ładowarki,
- stylizacja paznokci z elementami masażu i wizażu,
- przedstawiciel handlowy,
- kadry, płace - ZUS,
- obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie,
- obsługa komputera,
- księgowość komputerowa,
- prawo jazdy kat. C + E, D,
- szkolenie kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy kat. C, D czyli tzw.
przewóz rzeczy lub osób.
VII. Potrzeby związane z realizacją zadań w 2015 roku
Budowanie i realizowanie gminnego systemu wspierania rodzin wieloproblemowych jest zbiorem
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mechanizmów i oddziaływań na rzecz tych rodzin, wyznacza kierunki podejmowania inicjatyw i działań na rzecz
wspierania rodzin.
W 2015 roku za kluczowe i ważne przyjęto:


wdrażanie i realizowanie w dalszym ciągu Gminnego Programu Wspierania Rodziny;



realizację i intensyfikację działań profilaktycznych oraz metod pracy z rodziną, mających na celu utrzymanie
dzieci w ich naturalnym środowisku;



doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji, mających kontakt z dzieckiem
i jego rodziną;



wspomaganie funkcjonowania rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój systemu
wsparcia rodziny i profilaktykę;



realizowanie i doskonalenie kompleksowego i spójnego systemu wspierania rodziny oraz opieki nad
dzieckiem i rodziną poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego;



kontynuowanie realizacji zadań, wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny;



zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z opieką i
wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, bądź placówce
opiekuńczo – wychowawczej.
System wsparcia rodziny w Gminie Raczki ma charakter lokalny, stwarza możliwość skorzystania z tego

systemu odpowiednio do potrzeb rodziny mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci potrzebujących
szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.
W związku ze wzrostem liczy rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi oraz coraz liczniejszymi
Postanowieniami Sądów wskazującymi na współpracę rodziny z asystentem (szczególnie w przypadku rodzin z
ograniczoną władzą rodzicielską) występuje potrzeba dalszego zatrudniania asystenta. W 2014r. asystent był
zatrudniony w okresie od września do grudnia 2014r. W 2015r. istnieje konieczność i ustawowy obowiązek
zatrudnienia asystenta na okres 12 m-cy.
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