SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2018 ROK
ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADANIA

Konin, styczeń 2019 rok

1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w 2018 roku mając na uwadze dobro dziecka
i prawidłowe funkcjonowanie rodziny realizował zadania w zakresie wspierania rodziny oparte
o Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020, który został przyjęty Uchwałą
Nr 608 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku. Program jest spójny ze ,,Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych Mieszkańców Konina na lata 2015-2025 przyjęty
Uchwałą Nr 903 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r.
Świadomość zagrożeń na jakie narażona jest we współczesnym świecie rodzina wymaga od
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie podejmowania działań z zakresu pomocy
i wsparcia o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym realizowanym poprzez:
 analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego z uwzględnieniem jej możliwości,
ograniczeń, potrzeb i oczekiwań wraz z określeniem dominujących problemów
występujących w rodzinie oraz przyczyn ewentualnego kryzysu,
 wzmocnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny i pełnienia ról społecznych
przez wszystkich jej członków,
 rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prawidłowego
wypełniania roli odpowiedzialnego rodzica,
 pomoc w integracji i zachowaniu poprawnych relacji w rodzinie poprzez
wzmacnianie więzi,
 przeciwdziałanie marginalizacji, degradacji społecznej, wykluczeniu społecznemu
rodziny oraz wyuczonej bezradności przejawianej przez dorosłych członków
rodziny,
 umożliwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
 współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.
Pomoc i wsparcie asystenta skierowano do rodzin biologicznych przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto

podejmowana przez

asystentów rodziny współpraca

z rodzinami biologicznymi miała na celu dążenie do prawidłowego funkcjonowania rodziców
i stworzenia odpowiednich warunków życia w rodzinie dzieciom umieszczonym w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, tak by możliwy był ich powrót do domu rodzinnego.
Do głównych przyczyn obniżających wydolność wychowawczą rodziców należą:
uzależnienia, bezrobocie, przewlekle choroby somatyczne i psychiczne, niepełnosprawność,
przemoc, trudne warunki mieszkaniowe, brak pozytywnych wzorców i nabytych umiejętności, brak
wsparcia ze strony bliskich.
W roku 2018 zgodnie z zadaniami określonymi w Ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” działania podejmowane przez asystentów rodziny
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rozszerzone zostały o koordynowanie wsparcia udzielanego w ramach tej ustawy kobietom w ciąży,
zwłaszcza w przypadkach porodów i urodzeń dzieci, których stan zdrowia udokumentowano jako
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka.
W 2018 roku 6 asystentów rodziny zatrudnionych w ramach zadaniowego czasu pracy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie objęło pomocą 111 rodzin w tym 212 dzieci
w tym 8 dzieci zaliczonych do osób niepełnosprawnych i

8 dzieci posiadających orzeczenie

o stopniu niepełnosprawności.
Asystenci rodzin zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami współpracowali
z rodzinami biologicznymi uwzględniając ich zasoby, potrzeby i dysfunkcje. Każda z rodzin
biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny przejawiała różne problemy, z których
rozwiązaniem dotychczas nie potrafiła sobie samodzielnie poradzić. Asystenci rodzin,
po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną,
opiekuńczą i wychowawczą oraz edukacyjną dzieci, przygotowywali plan pracy na okres pół roku,
po którym następowała analiza osiągniętych efektów i zaistniałych zmian.
Asystenci rodziny pozostawali w ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi,
koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorami sądowymi, pedagogami i psychologami.
Czas pracy asystenta w rodzinie uzależniony był od natężenia problemów i bieżących
potrzeb rodziny.
W ubiegłym roku asystenci rodziny zakończyli współpracę z 34 rodzinami z uwagi na:
 zaprzestanie współpracy z asystentem – 14 rodzin,
 osiągnięcie celów – 18 rodzin,
 zmianę miejsca zamieszkania – 2 rodziny.
Pomimo wielu działań podejmowanych wspólnie z pracownikami socjalnymi i kuratorami
sądowymi w 10 rodzinach nie udało się uzyskać zamierzonych efektów tym samym prawidłowego
pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców. W związku z powyższym 2 dzieci
z 2 rodzin zostało umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 8 dzieci z 6 rodzin
w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, 1 dziecko
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz 1 dziecko w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii.
W roku 2018 nadal w pieczy zastępczej przebywało 36 dzieci z 21 rodzin objętych
wsparciem asystenta. W rodzinach biologicznych z których dzieci przebywały w pieczy zastępczej
głównym celem współpracy było dążenie do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, poprzez
odbudowanie relacji z rodzicem i wzmocnienia rodzinnej więzi oraz stworzenie bezpiecznych
warunków do wspólnego życia i rozwoju dziecka w miejscu zamieszkania rodziny.
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Asystenci rodziny zmierzając do poprawy sytuacji i jakości życia rodzin współpracowali także
na co dzień z następującymi podmiotami: Sądem Rejonowym w Koninie, Komendą Miejską Policji
w Koninie Urzędem Miejskim w Koninie, Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, Urzędem
Skarbowym w Koninie, Urzędem Stanu Cywilnego w Koninie, Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych w Koninie, szkołami, przedszkolami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,
placówkami służby zdrowia, kancelariami komorniczymi i prawniczymi, zakładem energetycznym,
bankami, organizacjami pozarządowymi między innymi

Chrześcijańską Służbą Charytatywną,

Caritas, Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, Fundacją „Aleją Zdrowia od
Juniora do Seniora”, Fundacją „Podaj Dalej”, „Kościół Zielonoświątkowy Zbór Chrystus dla
Wszystkich w Koninie”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja „Czeremcha”, Stowarzyszenie
„Młodzi –Aktywni”, Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację „Wakat”,
Stowarzyszeniem „Wiosna” realizującą projekt Szlachetna Paczka.
Asystenci rodzin współpracowali także z Miejskim Zespołem do spraw Orzekania
o stopniu Niepełnosprawności, Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koninie,
Konińskim Domem Kultury, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu asystentów rodziny i pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie udzielono schronienia w Sekcji Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
4 rodzinom. Podczas pobytu w miejscu schronienia rodziny objęte były „Programem
profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w
rodzinie”.
W 2 rodzinach udało się zmotywować 2 matki do stacjonarnego leczenia uzależnienia poza
miejscem zamieszkania: w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR
w Marianówku oraz w Oddziale Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Dzieci z rodzin, których matki podjęły leczenie miały
zapewnioną opiekę przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego
i biologicznego ojca dziecka. Ponadto w 2018r. długoterminowe leczenie (trwające od 12 do 16
miesięcy) w Centrum Leczenia „Zapowiednik” w Opaleniu nad Wisłą ukończyła jedna matka. W
tym czasie dziecko przebywało wraz matką w ośrodku. Ponadto Ośrodek Leczenia Terapii
i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Nowolipsku ukończyła 1 matka, której dzieci przebywały w
spokrewnionej rodzinie zastępczej.
Rodziny zaangażowane we współpracę z asystentem w sposób świadomy pracowały nad
poprawą swoich postaw rodzicielskich i społecznych, co przełożyło się na jakość ich
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funkcjonowania. Poprawie uległy relacje panujące w rodzinie. Rodziny biologiczne wykazywały
większe zainteresowanie różnymi formami pomocy, w tym niefinansowej, a także aktywnością
zawodową.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
,, PROM”, realizował projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Wspiera. MY”, w którym brało udział z jednoczesnym wsparciem asystenta rodziny 48 osób
dorosłych i 16 dzieci.
Działania zrealizowane w ramach projektu ,,Wspiera.MY”:
- szkoła dla rodziców w formie warsztatów, wzmocnienie i zwiększenie kompetencji
wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról
w rodzinie: warsztaty umiejętności społecznych, warsztat umiejętności wychowawczych, ABC
rozwiązywania problemów, jak radzić sobie ze stresem, warsztat dobry rodzic, dobre dziecko,
warsztat komunikacji interpersonalnej, indywidualne i rodzinne porady psychologiczne,
indywidualne porady prawne, nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu, narkotyki
i dopalacze – zagrożenia i przeciwdziałanie, jak zrozumieć nastolatka, cyberprzemoc oraz zjawisko
sextingu, zjawisko przemocy wśród dzieci i młodzieży, seksualność osób dorosłych – edukacja
i profilaktyka, grupy wsparcia.
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zapewniające interakcję na zajęciach: narkotyki
i dopalacze – moda czy presja, cyberprzemoc oraz zjawisko sextingu, jak się bronić przed przemocą
w tym przemocą seksualną, strach ma wielkie oczy-przemoc rówieśnicza, przeciwdziałanie
przemocy wobec dzieci.
- praca z rodziną i asystentami rodziny, jako wzmocnienie systemu prewencji ograniczającej
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w zakresie : konsultacji psychoterapeutycznej ze
specjalistą psychoterapii uzależnień, konsultacji metodycznej z psychologiem.
W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych rodziny z dziećmi i ich rodziny uczestniczyły
w przedstawieniu teatralnym pt. „Calineczka”.
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Cel główny programu „Gminny Program Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2018 –
2020” realizowano poprzez cele szczegółowe, które w 2018 r. osiągano poprzez wymienione
działania we współpracy z innymi podmiotami:

LP

Nazwa instytucji
i podmiotów, z którymi
współpracował asystent
rodziny

Liczba rodzin,
których
dotyczyło
wsparcie

1

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
w Koninie- pracownicy
innych komórek
organizacyjnych
Urząd Miejski Wydział
Spraw Społecznych

111

2

Sąd Rejonowy
w Koninie

51

3

4

5

Miejska Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

Powiatowy Urząd Pracy

Pogotowie Opiekuńcze,
Zawodowe Rodziny
Zastępcze pełniące
funkcję pogotowia
rodzinnego

Podjęte działania
 zapewnienie pomocy i wsparcia
w środowisku zamieszkania poprzez stały
kontakt i współpracę, z pracownikiem
socjalnym.
 pośrednictwo w załatwieniu formalności
niezbędnych do uzyskania świadczeń
z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, stypendiów szkolnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 pomoc w uzyskaniu specjalistycznego
poradnictwa (psycholog, pedagog, radca
prawny).
 pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
 stała współpraca – wspólne wizyty
środowiskowe z kuratorami zawodowymi
i społecznymi z Sądu Rejonowego mające
na celu poprawę funkcjonowania rodziny,
 kontakt z komornikami sądowymi w celu
uzyskania alimentów na dzieci.
 pomoc rodzinom w diagnozowaniu
możliwości rozwojowych dzieci
i młodzieży,
 zachęcanie do systematycznego kontaktu z
psychologiem i pedagogiem
 wspólne wizyty w poradni, wymiana
informacji z psychologami i pedagogami
w celu uzyskania opinii dotyczącej
kształcenia indywidualnego bądź
specjalnego.
 motywowanie do stałego kontaktu z PUP,
kontaktu z doradcami zawodowymi,
 informowanie o organizowanych przez
PUP giełdach pracy i szkoleniach dla osób
bezrobotnych.
 współpraca mająca na celu monitorowanie
sytuacji dzieci,
 udział w spotkaniach wychowawców
i kuratorów zawodowych - wymiana
informacji na temat rodzin.

36

65

24

6

6

Placówki oświatowe
i opiekuńczo wychowawcze

111

7

Urząd Miejski
w Koninie Wydział
Spraw Lokalowych

68

8

Spółdzielnie
mieszkaniowe

32

9

Placówki służby zdrowia

111

10

Organizacje
pozarządowe i fundacje

111

11

Komenda Miejska
Policji

42

 stały kontakt z wychowawcami,
pedagogami szkolnymi, dyrektorami,
pielęgniarkami szkolnymi w celu wymiany
informacji, działania zmierzające do
objęcia dożywianiem wszystkich tego
wymagających dzieci.
 współpraca z pracownikami wydziału
spraw lokalowych dotycząca przyznania,
zamiany lokalu, umorzenia zaległości za
czynsz lub rozłożenia zaległości na raty,
 motywowanie do składania wniosków
o przydział lokalu i pomoc w ich
wypełnieniu,
 pomoc w wypełnianiu wniosków
o dodatki mieszkaniowe.
 pomoc w sporządzaniu pism dotyczących
umorzenia lub rozłożenia na raty
zaległości czynszowych,
 załatwianie formalności związanych
z dezynsekcją mieszkań,
 motywowanie do regularnego opłacania
czynszu.
 współpraca z lekarzem pierwszego
kontaktu oraz innymi specjalistami,
 motywowanie do podjęcia
i kontynuowania leczenia - terapii,
 pomoc rodzinom w uzyskaniu dostępu
do świadczeń zdrowotnych,
 wspólne wizyty w przychodniach,
poradniach specjalistycznych,
 propagowanie zdrowego stylu życia.
 informowanie i pomoc w uzyskaniu
bezpłatnej żywności oraz odzieży,
 motywowanie dzieci do korzystania
z placówek wsparcia dziennego,
 wnioskowanie o udział w wypoczynku
letnim
 informowanie o imprezach kierowanych
do rodzin z dziećmi
 wspólne wizyty z dzielnicowymi mające
na celu monitorowanie sytuacji rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym
w szczególności w godzinach wieczornych,
 informowanie o możliwości skorzystania
z pomocy policji w sytuacji zagrożenia.

7

Szczegółowy opis zawartych w tabeli działań oraz uzyskanych efektów:
Ad.1. Ścisła współpraca asystentów rodziny z innymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Koninie pozwoliła rodzinom na uzyskanie pomocy finansowej, w tym:
świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych
w ramach programu „Rodzina 500+” stypendiów szkolnych, świadczenia ,,Dobry Start’’,
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb rodzin, zorganizowano także wsparcie w formie
rzeczowej dostarczono między innymi: odzież, obuwie, środki higieny i czystości oraz
zabawki.
W 5 rodzinach udało się doposażyć mieszkania w meble, dywany, sprzęty RTV i AGD,
pozyskane od prywatnych darczyńców.
W 2018 r. asystenci wspierali rodziny w zakresie:
 kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich

oraz wzmocnienia kompetencji

opiekuńczo-wychowawczych, a także poprawy komunikacji i relacji w rodzinie.
 zachęcania do podejmowania właściwych działań na rzecz edukacji dzieci,
 motywowania rodziny do dbania o zdrowie (zasady higieny, prawidłowe odżywianie,
podjęcie leczenia, pozyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 informowania

rodziny

o

potencjalnych

zagrożeniach

jakie

mogą

wpływać

na rodzinę i zaburzać jej codzienne funkcjonowanie,
 pomocy w planowaniu budżetu domowego.
 informowania

o

możliwościach

i

miejscach

uzyskania

różnych

form

pomocy

w wybranych instytucjach, placówkach, organizacjach pozarządowych.
 motywowanie do podejmowania wspólnych aktywności w celu zintegrowania członków
rodziny.
Ponadto asystenci towarzyszyli rodzinom podczas rozpraw sądowych, składania zeznań
w Miejskiej Komendzie Policji, wizyt lekarskich, spotkań organizowanych w placówkach
oświatowych. W wyniku pracy asystenta rodziny wiele osób podjęło leczenie uzależnień, zadbało
o ogólny stan zdrowia członków rodziny, a także podjęło współpracę z innymi specjalistami.
Asystenci rodzin informowali rodziny biologiczne o możliwości skorzystania z bezpłatnego
dostępu do poradnictwa psychologicznego, prawnego i doradztwa zawodowego udzielanego
w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz w Klubie Integracji Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
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W 2018 roku z „Konińskiej Karty Rodziny 3+” oraz „Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny”
skorzystało 30 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
Ad.2. W ubiegłym roku 51 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny było pod nadzorem
kuratora z uwagi na ograniczenie władzy rodzicielskiej. Stała współpraca oraz wspólne
wizyty w środowisku miały na celu poprawę funkcjonowania rodziny. W wyniku podjętych
działań w 1 rodzinie przywrócono pełne prawa rodzicielskie, natomiast 3 rodziny wystąpiły
z wnioskiem do Sądu o powrót dzieci przebywających w pieczy zastępczej do domu
rodzinnego.
Sąd Rejonowy w Koninie pozbawił władzy rodzicielskiej 1 rodzinę, w wyniku czego
3 dzieci zostało zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego w Koninie.
Ad.3. Asystenci rodzin współpracowali z Miejską Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
w Koninie. W wyniku współpracy 40 dzieci z 32 rodzin skorzystało z pomocy Poradni
(poradnictwo dla rodziców, badanie dzieci na okoliczność problemów dydaktycznych
i wychowawczych) czego efektem było wydanie opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Ad.4. W Wyniku motywowania dorosłych członków rodziny do podjęcia aktywności zawodowej
32 osoby podjęły zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a 26 osób podejmowało prace
dorywcze. Ponadto 3 osoby zostały skierowane na staż.
Ad.5. Asystenci zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i

systemie

pieczy

zastępczej

współpracowali

z

Pogotowiem

Opiekuńczym

oraz zawodowymi rodzinami zastępczymi pełniącymi funkcję Pogotowia Rodzinnego.
Współpraca polegała na wspólnym planowaniu działań oraz wymianie informacji
na temat rodzin biologicznych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu poprawy
funkcjonowania rodzin. Ścisła współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej
oraz pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych miała na celu powrót
jak największej liczby dzieci ( w roku 2018 było to 36 dzieci) przebywających w pieczy
zastępczej do rodziców biologicznych.
Asystenci rodziny uczestniczyli w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, sporządzali informacje na temat sytuacji rodzin
i opracowali plany pracy.
Ad.6. Asystenci rodziny podejmowali współpracę również z instytucjami oświatowymi w celu
zwiększenia zaangażowania rodziców w życie szkolne dzieci oraz zrozumienia ich potrzeb.
Dzieci poprawiły wyniki w nauce, skorzystały z zajęć wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych oraz zajęć kulturalnych i sportowych. Dzieci rodzin współpracujących
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z asystentem skorzystały z posiłków w szkole i przedszkolu.
Ad.7. Asystenci rodziny na bieżąco pomagali rodzinom w sporządzeniu wniosków o przyznanie lub
zamianę lokalu socjalnego i komunalnego.
W przypadku 68 rodzin asystenci kontaktowali się z Wydziałem Spraw Lokalowych Urzędu
Miejskiego w Koninie. W wyniku podjętych przez nich

działań 3 rodziny otrzymały

mieszkanie socjalne, 2 rodziny zamieniły mieszkanie na większe, a 6 rodzin zaczęło spłacać
zaległy czynsz.
Ad. 8. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, PGKIM, MTBS oraz AS PAK dotyczyła
32 rodzin. Asystenci rodziny kontaktowali się z pracownikami w/w instytucji w celu
umorzenia bądź rozłożenia na raty zadłużeń, przeprowadzenia dezynsekcji, dokonania
drobnych napraw hydraulicznych, elektrycznych, uzupełnienia dokumentacji w związku
z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy.
Ad.9. Asystenci rodziny kontynuowali współpracę z placówkami służby zdrowia.
Współpraca miała na celu poprawę stanu zdrowia członków rodziny, ustalenia terminów
badań, szczepień, zasięgnięcia informacji na temat regularności wizyt w poradniach,
podjęcia leczenia. W wyniku pracy asystentów 16 osób podjęło leczenie w Poradniach
Zdrowia psychicznego bądź skorzystało z konsultacji psychiatrycznej. Leczenie stacjonarne
na Oddziale Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ukończyło 7 osób,
a 29 osób skorzystało z terapii dziennej w Poradniach Leczenia Uzależnień na terenie miasta
Konina.
Ad.10. Rodziny były informowane na bieżąco przez asystentów

o możliwości skorzystania

z dodatkowych form pomocy oferowanych przez organizacje pozarządowe i fundacje
działające na terenie Konina. Do środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic
socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz osiedlowego domu kultury łącznie uczęszczało
47 dzieci. Działaniem na rzecz wspierania rodzin jest także współpraca asystentów rodziny
z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ponadto 16 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta skorzystało z kolonii w okresie
wakacyjnym. Rodziny były także na bieżąco informowane o wszelkich wydarzeniach
kulturalnych i integracyjnych w Koninie. Rodziny wzięły udział między innymi w takich
imprezach jak: Piknik Rodzinny organizowany z okazji Dnia Dziecka, spotkanie
wielkanocne i wigilijne, dni Konina, integracyjny festyn rodzinny oraz Koniński
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
Ad.11. W celu zwiększenia bezpieczeństwa rodzin kontynuowano współpracę z Komendą Miejską
Policji w Koninie - dzielnicowi monitorowali środowiska, w których wystąpił problem
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alkoholowy i narkotykowy oraz tam, gdzie wystąpiła przemoc w rodzinie. Na skutek
podejmowanych działań w 14 rodzinach objętych wsparciem asystenta prowadzono
procedurę ,,Niebieskiej Karty’’.

Asystenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na bieżąco podnosili swoje
kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach.
Nasilające się problemy w rodzinach związane głównie z nadużywaniem alkoholu
i środków psychoaktywnych wymagają podejmowania szeregu kompleksowych działań co wpływa
na zwiększenie ilości obowiązków i zadań asystentów rodziny. Przybywa również rodzin, które
przejawiają bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia zatrudnienia asystentów
rodziny. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nadal będzie starał się pozyskiwać środki na
zatrudnienie asystentów także z innych źródeł, celem uzupełnienia środków finansowych z budżetu
miasta.

Styczeń 2019
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