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Szczegółowy opis sytuacji w obszarze 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(9 czerwca 2011 roku) 

 

 

• podział kompetencji między samorząd gminny  

i powiatowy  w zakresie pracy z rodziną biologiczną 

 

• zadanie samorządu gminnego: wprowadzenie stanowisk 

asystentów rodziny (AR) 

 

• potrzeba wykorzystywania AR jako narzędzia pracy  

z rodziną 
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Asystent rodziny 

Zadania: 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu                

ich problemów; 

• udzielanie wsparcia w poszukiwaniu pracy, w edukacji 

dzieci;  

• podejmowanie  działań interweniujących i zaradczych      

w rodzinie 

 

Obowiązki: 

• sporządzenie dokumentacji,  

• współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka   

i rodziny, z zespołem interdyscyplinarnym  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; 

• monitorowanie sytuacji po zakończeniu pracy w rodzinie.  
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Szczegółowy opis działań 

Założenie podprojektu:  

stymulowanie podejmowania przez JST działań  

w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo-wychowawcze 

 

Działania finansowane w ramach Projektu: 

• zatrudnienie AR  

• podnoszenie kwalifikacji przez  AR  

• kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci, warsztaty dla 

rodziców; 
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Harmonogram realizacji działań 

• 2016 – Konkurs i wybór projektów  

• 2016 -2020 – Realizacja wybranych projektów 

• 2020 – Monitoring i ewaluacja 

 

Typ beneficjentów 

 
• JST oraz ich jednostki organizacyjne, 

• Podmioty wykonujące działalność opiekuńczą / 

Organizacje pozarządowe realizujące zadania JST  

na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 
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Zakładane efekty projektu 

 

Wskaźnik produktu:  

• liczba AR zatrudnionych na umowę o pracę  

w jednostkach samorządowych z obszaru funkcjonalnego 

Poznania 

  

Wskaźnik rezultatu:  

• spadek liczby dzieci umieszczonych poza rodziną 

naturalną 
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Rola i zadania Związku ZIT w realizacji projektu 

 

Na etapie przygotowania projektów: 

• opiniowanie; 

• uzgadnianie zakresu rzeczowego projektów, 

• wsparcie merytoryczne  

 

Na etapie konkursu: 

• udział w ocenie projektów; 

• monitoring i ewaluacja działań. 
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