
VCHWALA Nr XXVIII/191120I7 
RADY GMJNY BABOSZEWO 
z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie uchwaIcnia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 201 7· 2019". 

Na podstawie art. IS ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samofZ'!dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z poin. zm.) w zwi,!zku z art.176 pkt.l oraz art. 179 ust.2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r a wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastttpczej (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z poin. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala co nastctpuje: 

§ I 

Uchwala "Gminny Program Wspierania Rodziny oa lata 2017 ~20 19", stanowi'lcy zahtcznik do 
niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi W :lycie z dniem podjycia. 

PRZEWO Nl t A Y RADY 

Slawa"" . P ~~( ~ZCZYCk i 



VZASADNIEN IE 

Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1 r 0 wspieraniu rodziny i systemie pieezy zastffpczej (tekstjednolity: 
Dz.V. z 2016 r. , poz.575 z pOw. zm.) nalozyla nowe obowi~zki na gminy. Zgodnie z art. 176, pkt. 1 
w/w ustawy, obowiqzkiem gmlny jest opracowanie i realizacja 3-letnich program6w wspierania 
rodziny, natomiast w mysl art.179 u51.2 w/w ustawy Rada Gminy jest zobowiqzana do uchwalenia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na okres 3 letni. 
Reaiizuj'lc ten obowiqzek przygotowano niniejszy Program. 
Gminny Program Wspierania Radziny oa lata 2017 - 20 19 konkretyzuje zadania w zakresie 
przeciwdziaiania niekorzystnym zjawiskom spolecznym dezorganizuj<Jcym :lycie rodziny. 
Celem reaJizacji Programu jest wzmocnienie trwalosci rodziny poprzez stworzenie jednolitego 
systemu pomoey dla rodzin z terenu gminy Baboszewo. 
Szczeg61nie istotne dla realizacj i zalozonego celu jest wl,-!czenie wszystkich podmiot6w 
dzialaj,-!cych w srodowisku lokalnym, wspomagaj,-!cych i wspieraj<}cych dziecko i rodziny . 

W zwi<}Zku z powyiszym podj((cie uchwaly j est zasadne. 

PRZEW "~CZ,).Y RADY 
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Zal/lcznik 
do Uchwaly Nr XXVIII!I 9 1120 I 7 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 28 kwietnia 20 17 

GMrNNY PROGRAM WSPIERANIA RODZrNY W GMINIE BABOSZEWO 
NA LATA 2017- 201 9 

Rozdzial I 

W prowadzenie 

Ustawa z dnia 9 czerwca 201l roku 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zasttrpczej( Dz.U.z 
2016r. poz. 575 z poin.zm) okresla zasady i formy pracy oraz pomocy rodzinom maj/lcym trudnosci 
w prawidlowym wypelnianiu funkcji opiekunczo· wychowawczych oraz sprawowaniu pieczy 
zasttrpczej. Ustawodawca zadanie wspierania rodziny i pieczy zasttrpczej podziel il na gmintr, 
powiat i samorz<td wojew6dztwa. Do zadan wlasnych gminy okreSlonych w ustawie a wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zasttrpczej nalezy mitrdzy innymi opracowanie i realizacja 3 - letniego 
programu wspierania rodziny. Pierwszym i najwazniejszym elementem systemu wspierania 
rodziny jest grnina. Dzialania grniny powinny bye nakierowane na profilaktykl{ oraz na 
wszechstronn/l pomoc rodzinie w kryzysie, tak aby mogta ona poradzic sobie z trudnosciami. 
Celem programu jest przywr6cenie zdolnosci prawidlowego wypelniania funkcji opiekunczo· 
wychowawczych w rodzinach w kt6rych powyi.szy proces ulegl zakloceniu. 
Rodzina stanowi naj rnniej sz/l po jednostce komorkCf spoleczn/l. To ona wyznacza aspiracje i 
d'lzenia czlowieka, okresla wzory i wartosci do ktorych nalei.y dqiyc. Wplyw rodziny na zycie jej 
czlonk6w zarowno dzieci jak i doroslych jest istotny i trwa przez cale zycie. 
Rodzinajako podstawowa komorka spoleczna jest pierwszym i najwazniejszym srodowiskiem 
dziecka, kt6ra rna obowi¥ek zaspokoic wszystkie jego potrzeby. 
przede wszystkim powinna urnozliwic prawidlowy rozwoj biologiczny i psychospoleczny 
dziecka. Jest pierwsZ<} instytucj ll wychowawcZ<}, w ktorej przebiega proces socjalizacji dzieci, 
ksztaltowanie ich osobowosci oraz przygotowanie do przyszlych ra l spolecznych. 
Wychowawcze oddzialywanie rodziny rna istotny wplyw na socjalizacjCf dzieci i rnlodziezy w 
drodze przekazywania wiedzy 0 otaczaj'lcym swiecie wraz z wartosciowaniem go i preferowaniem 
wzor6w zachowan. 
Na prawidlowe funkcjonowanie rodziny blldf j ej dezorganizacjCf istotny wptyw maj'l: czynniki 
wewnqtrzrodzinne jak r6wniez czynniki zewncrtrznc takie jak : 
• indywidualne cechy czlonkaw rodziny, 
- uklad mi~dzyosobowy, 
· hierarchia wewn/ltrzrodzinna, 
• jakosc i istota wic;zi emocjonalnych w rodzinie, 
- cele i system wartosci malzenstwa, 
- warunki ekonomiczne, 
- stan posiadania, 
• polityka socjalna panstwa wobec rodziny, 
• ideologia srodkaw masowego przekazu, 
· przemiany ku ltury i wyksztafcenie spoleczenstwa, 
• procesy uprzemyslowienia. 
Pomimo dynamicznych zmian spoleczno· ekonornicznych rodzina nadal jest zradfem sily i stanowi 
podstawtr tozsamosci kazdego cztowieka . 
W polityce spolecznej rodzinie i dziecku poswiyca siy coraz wiycej uwagi. Dzieje sil{ tak, gdyz 
dzieci wymagajq szczeg6lnej troski i ochrony. a dzialalnosc na ich rzecz koncentrowac s i~ 



powinna na ochronie praw, wyrownaniu szans zyciowych i rozwojowych poprzez umozliwienie 
dostypu do oswiaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz pomocy w obliczu ryzyka 
zagrozen zyciowych. 
Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich moze bye osi'lgnirrta we wspolpracy ze srodowiskiem 
lokalnym, w tym sqsiedzkim, s'ldami i ich organami pomocniczymi, Policj'l, instytucjami 
oswiatowymi, plac6wkami sluzby zdrowia, Kosciolem i zwi(Jzkami wyznaniowymi oraz 
organizacjami POzamtdowymi. 
Prawidlowemu funkcjonowaniu rodziny zagraia szereg czynnik6w 0 charakterze patologicznym. 
Dtugotrwale oddzialywanie na rodziny zjawisk patologicznych moze j<j. uczynic dysfunkcjonaln<j., 
czyli tak<j., kt6ra nie potrafi spros tac swoim obowi<j.zkom wobec swoich czlonk6w rodziny oraz 
pomyslnie rozwi<j.Zac problemy i sytuacje kryzysowe. Wsparcie rodziny w takich sytuacjach 
powinno byc w miary moil iwosci wczesne i miee charakter profi laktyczny. 
Wszelkie dzialania powinny bye prowadzone za zgod'l rodziny ijej aktyw"nym zaangaiowaniem, 
uwzglttdniaj<j.c zasady pomocniczosci. 
Dzialania profilaktyczne w rodzinie wspieraj'}ce dziecko i rodzin\( s'} wskazane zarowno ze 
wzgl\(d6w spotecznych, jak i ekonomicznych, gdyz sluZ<} obnizeniu kosztow gminy zwi<j.Zanych z 
pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastlfpczej. Natomiast praca z rodzin'} 
biologiczn<j. w przypadku gdyby dziecko trafilo do pieczy zast\(pczej rna na celu doprowadzic do 
jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny. 
A zatern Program ~dzie mial charakter zroi:nicowany, zarowno profilaktyczny jak i interwencyjny 
w zalemosci od cel6w i poszczeg6lnych zadaIi prowadz~cych do ich rea li zacji. 

ROZDZIAL II 

Podstawa prawna : 

I. Ustawa z dnia 9 czerwca 20 II r 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastlfpczej ( tekst 
jednolity: Dz.V. z 2016r. poz. 575 zpom.zrn.). 
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r 0 pomocy spolecznej ( tekstjednolity: Dz.U. z 2016r. poz.930 z 
p6in. zrn.). 
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r 0 swiadczeniach radzinnych (tekstjednolity : Dz.U. z 2015r. 
poz. I14 z p6zn. zm.). 
4. Ustawa 0 przec iwdzialaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 20 IS r. poz.I390 z p6zn. ZITI. ). 

5. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r 0 pomocy osobom uprawnionym do alimentow (tekst 
jednolity : Dz.V. z 20 16r. poz.169 z pOm. zm. ). 
6. Ustawa z dnia 26 paidziemika 1982 r 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi ( tekst jednolity : Dz. U z 201 Sr. poz. 1286 z p6tn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 29 1ipca 2005 r 0 przeciwdzialaniu narkomani i (tekstjednolity : Dz.U. z 2016r. 
poz.224 z p6zn. zrn.). 
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r 0 pomocy pailstwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016r. 
poz.195). 
9. Ustawa z dnia 4 listopada20 16r 0 wsparciu kobiet w ci<}Zy i radzin" Za zyciem" ( Dz.U.z 2016r. 
poz.1860). 

ROZDZIAL III 

Diagnoza spolcczna 
Opracowanie niniejszego Programu poprzedzone zostalo diagnoz'}lokaln'} radzin objlftych pomoc,! 
spolecznq oraz innymi system ami wsparcia realizowanyrni przez Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Baboszewie w latach 201 S - 2016. 
Gmina Baboszewa palozona jest w p61nocno - zachodniej cZI(Sci wojewodztwa mazowieckiega, 



okoto 80 km od Warszawy i 10 km od Plonska - siedziby powiatu plollsk icgo. Zajmuje 
powierzehnit; 162 km. Gminy tworz'!42 soleetwa, w kt6ryeh w 2016 r zamieszkiwalo 8.082 os6b i 
jest drug'! co do wielkosei gmin,! powiatu plonskiego. Gmina Baboszewo to gmina typowo rolnieza 
z dobrze rozwiniyt<} infrastruktura teehniczn(J, ktora stale jest rozbudowywana. 
Dla potrzeb Programu opraeowano Karty Diagnostyczn(J zawieraj(Jcq informacje dotycZ<Jce Iiczby 
mieszkanc6w gminy, liezby dzieei i mlodziezy, Iiezby dzieci z terenu gminy Baboszewo 
umieszezonyeh w pieezy zastt;pezej, liezby rodzin korzystajlleych z pomoey spoleeznej , swiadczen 
rodzinnyeh, funduszu alimentaeyjnego, swiadezen wyehowawczych. 

Tabel. 1 . 
Karta Diagnostyczna Gminncgo Programu Wspierania Rodziny 

- --- -- -- - - -
2015 rok 2016 rok 

I. Liezba mieszkaite6w Gminy Baboszewo 8.162 8.082 

1. Liezba rodzin korzystaj'lcych z pomoey 243 245 
spoiecznej w tym: 

- liczba os6b w tyeh rodzinach 808 784 

2. Liczba rodzin z dziecmi 127 116 
- liezba os6b w tyeh rodzinaeh 612 556 

3. Liczba rodzin obj~tych praq soejaln'l 70 100 
- liczba os6b w tyeb rodzinaeh 192 276 

I. Liczba rodzin uprawnionych do swiadczen 701 755 
rodzinnych : 

a) zasilki rodzinne i dodatki 4 12 443 

- na 1 dziecko 161 165 

- oa 2 dzieci 156 165 

- na 3 dzieci 50 69 

- na 4 i wi~eej dzieci 45 44 

- razem dzieci uprawnionych do swiadczen 837 895 

b) swiadczenia piel~gnacyjne 33 37 

c) zasilki pielygnacyjne 189 195 

d) jednorazowa zapomoga z tytulu 67 80 
urodzenia dziecka 

I. Liczba rodzin uprawnionych do pobierania 
swiadczen z Funduszu Alimentacyjnego 59 61 



~ - -- -- - -
- liczba dzieci I os6b uprawnionych do 

swiadczen z Funduszu Alimentacyjnego 97 

Liczba dzieci zamieszkuj~cych w Gminie 1.781 
Bahoszewo 

- liczba dzieci w wieku 0-7 lat 701 

- liczba dzieci w wieku 8-15 Jat 750 

- liczba dzieci w wieku 16-18 lat 330 

Liczba dzieci i mlodziczy z terenu gminy II 
Baboszewo urnieszczonych w pieczy 
zast,pczej I~cznie w 20 15 i 2016 r 

Liczha dzieci umieszczonych w pieczy 6 
instytucjonalnej w tym: 
- Oem Dziecka w Plonsku 5 
- Dam Dziecka w Otwocku I 

Liczba dzieci urnieszczonych w pieczy 5 
rodzinnej w tym: 
- w rodzinach zast/fpczych spokrewnionych 4 
- w rodzinach niczawodowych I 
- w rodzinie zawodowej 0 

Liczba rodzin pobieraj<Jcych swiadczenie 0 
wychowawcze. 

Liczba uprawnionych dzieci do swiadczenia 0 
wychowawczego 

Do opracowania powyZszej tabe li wykorzystano dane: 
- ewidencji ludnosci Urz~du Grniny Baboszewo, 
- sprawozdania roczne z GOPS Baboszewo, 
- infonnacje z PCPR w Plonsku. 

--
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Na terenie gminy Baboszewo w 2015 r mieszkalo 1781 dzieci w wieku 0-18 1at, co stanowi 21,82 
% og61u mieszkancow. W 20 16r mieszkalo 1728 dzieci w wieku 0- 18 lat, co stanowi 21,38 % og61u 
mieszkanc6w . 
Og61cm w 2015 rna terenie gminy mieszkalo 1781 dzieci w wieku 0-1 8 lat, uprawnionych do 
swiadczen rodzinnych i dodatk6w bylo 837 dzieci co stanowilo 47,00 % w stosunku do wszystkich 
dzieci. W 2016 r mieszkalo na terenie gminy 1728 dzieci w wieku 0-18 lat, uprawnionych do 
swiadczen rodzinnych i dodatk6w bylo 895 dzieci, co stanowilo 51,79 % w stosunku do wszystkich 
dzieci. 
W 20 16r rodziny otrzymaly wsparcie w formie swiadczen wychowawczych. Z tej formy pornocy 
skorzystaly 682 rodziny, dzieci uprawnio nych do swiadczenia w grupie wiekowej 0-18 1at bylo 
1144 dzieci, co stanowito 66,20% w stosunku do wszystkich dzieci w tej grupie wiekowej. 
W 20 15 roku w romorodnych formach pieczy zastcrpczej przebywalo 11 dzieci co stanowilo 0,62 % 



grupy wiekowej 0-18 lat. W 20 16r w roznorodnych formach pieczy zastypczej przebywalo 12 
dzieci co stanowilo 0,69% grupy wiekowej 0-18 lat. 
Z analizy danych GOPS Baboszewo za 2015r. wynika, ie 2,98% mieszkanc6w korzystalo z rotnych 
form pomocy spoiecznej , natomiast w 20 16r z r6znych form pomocy spolecznej korzystalo 3,03 % 
og61u mieszkanc6w. 
W Osrodku opr6cz realizowanych form pomocy materialnej w ramach ustawy z dnia 12 marca 
2004r a pomocy spolecznej realizowane byly r6wniez form y pomocy niematerialnej w formie 
praey socjalnej. Pomoe w formie pracy socjalnej- to miydzy innymi poradnictwo w trudnych 
sprawach zyciowych maj~cyeh na celu wzmocnienie zdolnosci rodziny do funkcjonowania w 
spoleezenstwie, poszukiwanie drag rozwi~zania wyjseia z trudnej sytuacji. T~ fortn'l pomocy w 
20 15r obj,tych bylo 70 rodz;n . W 20 16r prac~ socja1n~ obj,to 100 rodz;n. 
W 20 15r i w 20 16r pomoq zostaly objyte w szczegolnosci : 
"'osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzydzie Pracy z prawem i bez prawa do 

zasilku, 
"'matki samotnie wychowuj~ce dzieci, 
"'osoby i rodziny niepelnosprawne, 
"'radziny z dziecmi w tym wielodzietne, 
"'kobiety ciyZarne i wychowujqce dzieci, 
"'osoby opuszczajqce zaklady kame i areszty sledcze, 
'" osoby i rodziny dotkniyte przemoq. 
przy Osrodku Pomocy Spolecznej dziala Zesp611nterdyscypl inarny. w sklad ktnrego weszli 
przedstawicie le oswiaty, policji, s'ldu, sluzby zdrowia oraz pracowniey socjalni. Glownym celem 
Zespolu jest pomoc osoborn dotkni,tym przemoq. W 20 15r do Zespolu wplyn,!o 14 
Niebieskich Kart oraz kontynuowano 12 "Niebieskich Kart" z poprzedniego okresu. 
W 2016r do Zespolu wplynylo 14 Niebieskich Kart oraz kontynuowano II z poprzedniego okresu. 
Powoiano 14 grup roboczych. Grupy robocze odbyiy 38 posiedzen i prowadzily prace ZWi¥-3lle z 
indywidualnymi przypadkami. 
Diagnozowanie zasob6w pozwala nn wskazanie form pomocy niezbydnych dla radzin znajduj'lcych 
siy w sytuacjach zagrozenia i kryzysu. Znajomosc potencjaiu, dostlfpnosc uslug daje mozliwosc w 
formulowania cel6w i zadan, kt6re mog~ stanowi6 sp6jny system dziatania na rzecz rodzin 
przei:ywaj~cych trudnosci w wypelnianiu swoich funkcji opiekunczo-wychowawczych. 

Tabcla 2. 
Powody udzielancj pomocy w latach 2015 -2016 

Liczba os6b samotnie gospodaruj<jcych i Liczba os6b w rodzinach z 
uwzgltrdnieniem os6b samotnie rodzin obj~tych pornoq gospodarujIJcych obj~tych pomocIJ 

Lp. 
Pow6d trudnej sytuacj i R6z.nica Rotruca 

zyciowej (+1-) W (+I-)w 
2015 2016 stosunku 2015 2016 stosunku 

do 20 15 do2015 
roku roku 

1 Bezrobocie 133 114 +19 529 440 +89 

2. Ub6stwo 30 25 +5 127 81 +46 

3. 
Dtugotrwala lub 

74 82 -8 211 200 + 11 
ci~i:ka choroba 

4. Niepelnosprawnosc 75 76 -1 256 223 +33 

5. Bezradnosc w 11 10 +1 32 27 +5 



sprawach 
opiekUl1czO -

wychowawczych 1 

prowadzenia gosp. 
domowego 

5.1 
W tym rodziny 

7 880 21 0 
niepelne 

6. 
Potrzeba ochrony 

48 54 DB 315 -22 
macierzynstwa 

6.1 
W tym rodziny 

45 48 
, BI 295 ~ -12 

wielodzietne 
-, 

Trudnosci w 
przystosowaniu do 

7. zyc ia po I I 0 I I 0 
opuszczemu 

zaktadu karnego 

8. Alkoholizm I 3 I 9 -6 4 24 -20 

9. Zdarzenie losowe 0 3 
, 

0 12 -12 -, 
10. Bezdomnosc I 2 - I I 3 -2 
. 

Zrodlo: Dane wlasne GOPS 

Zestawienie zamieszczone w Tabeli 2. przedstawia najczysciej wystypuj'l,ce powody udzielanej 
pomocy. Niekiedy w jednej rodzinie wystypowalo po kilka powodow np. bezrobocie, 
wielodzietnosc, bezradnosc. W zwi'l,zku z powyzszym nie nalezy ich sumowac. Jak wskazuj'l, 
powyzsze dane w 1atach 2015 - 2016 najczystszym powodem ub iegania siy 0 pomoc bylo 
bezrobocie, niepelnosprawnosc, dlugotrwala choroba, potrzeba ochrony macierzynstwa w tym 
wielodzietnosc. Liezba rodzin obj ytych wsparciem z powodu bezradnosci w sprawaeh opiekUl1czo 
wychowawczyeh i prowadzenia gospodarstwa domowego utrzymuje siy na podobnym poziomie. 
Niezaradnosc opiekunczo - wychowawcza traktowana jest przez pornoe spoleezn'l, priorytetowo, 
gdyz dotyczy najslabszej grupy jak'l, S'l, dzieei. Bezradnosc rna niejednokrotnie scisly zwi'l,zek z 
innymi problemami tj. bezrobocie, ub6stwo, uzaleznienia. 
Celern wsparcia rodzin, zwtaszcza tyeh przezywaj'lcych trudnosci opiekunczo-vvychowawcze, 
rodzin niepelnych, wielodzietnyeh zmagajqeych siy ze zlozonyrn i problemami zostaJ zatrudniony 
asystent rodziny. 
Asystent rodziny przede wszystkirn rna pomoe rodzinie z dziecmi w poszukiwaniu rozwi'l,zan 
trudnej sytuacji zyciowej z wykorzystaniem zasobow rodziny, jej rnoenyeh stron i mozliwosei. 
Asystent rodziny jest przydzielany rodzinie w szczegolnosci na wniosek pracownika socjalnego, 
s'l,du, kuratora ezy tez samej rodziny. Zgoda na wspolpraey z asystentem rodziny jest dobrowolna, 
wyj4tkiem jest postanowienie sqdu nakazuj'l,ce rodzinie wsp61pracy. 
Na podstawie sprawozdan oraz informacji uzyskanyeh od pracownik6w socjalnych OPS wynika, ze 
liczba rodzin, ktorym udzielono wsparcia w wypelnianiu funkcji opiekunczo- wychowawczych w 
latach 2015-2016 byta w zblizonej liczbie. Tyrn rodzinom udzielono wspareia w znacznie szerszym 
wymiarze, anizeli pomoe oferowana w formie pracy socjalnej i dodatkowo przydzielono asystenta 
rodziny. 
Ponizsza tabela przedstawia liczby rodzin w latach 2015-2016, ktore korzystaly ze wsparcia w 
ramach pracy socja1nej i asystenta rodziny 

1 



Tabela 3 
Liczba radzin, ktorym udzielono wsparcia w wypclnianiu funkcji opiekunczo
wychowawczych 

- - -- - -- --~ --- -------
Rok Liczba osobl rodzin Liczba rodzin z Liczha radzin, ktorym 

obj«:tych wsparciem w problemami przydziclono 
formic pracy socjslnej opiekunczo- asystenta rodziny 

wychowawczymi z 
diagnozowanymi 
przcz pracownikow 
socjalnych 

2015 70 31 10 

2016 100 39 9 
, 

Zrodlo: dane wlasne GOPS 

ROZDZIAL IV 

CELE PROGRAMU 

eel gl6IVIIY : 

GI6wnym cclem programu jest wsparcie radzin przezywaj<lcych trudnosci w wypelnianiu funkcji 
opiekUl1czo- wychowawczych oraz pomoc w przywroceniu im zdolnosci do prawidlowego 
wykonywania tych funkcj i co w konsekwencji pozwoli Da wychowywanie dzieci w srodowisku 
rodziny biologicznej . 

Cele szczegolowe,' 

I. Wspieranie rodzin w pelnieniu funkcji opiekunczo - wychowawczcj . 
2. Wspieranie dzieci i mlodziezy z rodzin zagrozonych. 
3. Podejmowanie dzialan na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

CELl 

Wspicranie rodzin w pclnieniu funkcji opickunczo - wychowawczcj . 
Zadania: 
• diagnozowanie problemow rodziny i dziecka, 
• poradnictwo specjalistyczne ( psychologiczne , prawne , socjalne , pedagogiczne ), 
• kierowanie os6b uzaleznionych na leczenie za posrednictwem Gminnej Komisji 

Rozwi¥ywania Prob lemow Alkoholowych, 
• wl'lczenie Zespolu Interdyscyplinarnego w rozwi,!zywaniu problemu przemocy 

w rodzinie , 
· ksztaltowanie u rodzic6w wlasciwych postaw wychowawczych zgodnych z normami 
i wartosciami spolecznymi, 

· praca socjalna z rodzin'l w kryzysie, 
• prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrozonych kryzysem lub przezywaj1lcych 

tnJdnoSci w pelnieniu funkcji opiekUllczo - wychowawczych, 
• zapewnienie rodzinie w miarcr mozliwosci wsparcia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, 
- organizowanie szkolen dla asystenta rodziny, 
- ustanowienie w razie potrzeby i mozliwosci rodzin wspieraj'lcych • 
- w razie potrzeby opracowanie i wdrozenie programow profilaktyczno - edukacyjnych sluZ(Jcych 



prLeciwdzialaniu i zapobieganiu problemom w rodzinaeh, 
- udzielanie pomoey rodzinom znajduj 'lcym si~ w trudnej sytuaeji materialnej z systemu pomoey 
spoleeznej } swiadezeIi rodzinnyeh , funduszu alimentacyjnego, swiadczeil wychowawczych, 

- wspolpraca z dziadkami, pod warunkiem , ze sami Sq wolni od patologii. 

CEL2 

Wspicranie dzieci i mlodziezy z rodzin zagrozonych 

Zadania: 
- tworzenie oraz rozw6j systemu opieki nad dzieekiem , w tym plaeowek wspareia dziennego, 
swietlic srodowiskowych, klubow, ognisk wychowawczych, k61 zainteresowan, 

- dozywianie dzieci w szkolach, 
- wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieei i mtodzieiy, m. in . poprzez przyznawanie pomoey 

materialnej 0 charakterze socjalnym ( stypendia, zasilki , wyprawka szkolna ). organizowanie 
zaj~c wyrownawczych, dofinansowanie udzialu w wycieezkach dydaktyeznyeh oraz kulturze. 
sporeie i rekreaeji , 

- podejmowanie dziatan w kierunku zwi~kszen i a na terenie gminy opieki przedszkolnej , 
- zapewnienie pomoey dla rodzin z dzie6mi w tym uslug opiekunczych 

i speejali styeznych uslug opiekunczych, 
- objyeie dzieci indywidualnq terapi'l psychologiczno- pedagogicznq w dost~pnyeh plac6wkach, 
- kierowanie dzieci na kolonie i obozy, realizujqce programy profilaktyezne przeciwdziafania 

uzaleznieniom, 
- obj~eie rodzin przezywajqcych trudnosci pomocq rodzin wspieraj'lcych , 
- organizowanie szkolen dla rodzin wspieraj'lcych , 
- wsp6tfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka, placowce opiekuIiezo -
wychowawezej, regionalnej placowce opiekUllczo- terapeutyeznej, interwencyjnym osrodku 
preadopcyjnym, 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny przezywaj<Jcej kryzys, 
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i mtodziezy poprzez udzial w zajyciach sportowych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych. 

CEL3 

Podejrnowanie dzialan na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej 

Zadania: 

- monitorowanie sytuacji rodzin z kt6rych dzieci s~ w pieczy zast~pczej . 
- opracowanie z rodzin'l biologiczn<J planu pomocy, 
- motywowanie rodzic6w biologicznych do otrzymywania kontakt6w z dziecmi z wyj<Jtkiem 

przypadkow, w kt6rych S<Jd zakazal kontaktowania si~ , 

- udzielanie pomocy rodzinom biologicznym w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej, 
- motywowanie rodzic6w biologicznych do podj~cia i kontynuowania leczenia od uzaleznien , 
- angazowanie rodzicow biologicznych do ponoszenia wsp6lodpowiedzialnosci za sprawy dziecka 
np. wyb6r szkoly, zawodu, motywowanie do nauki, poprawy zachowania . 

Do realizacji zatozonych celow byd~ prowadzily dzialania, kt6rych wybor zostanie poprzedzony 
szczegolow<J analiz'l sytuacji danej rodziny. Podstawowym narz~dziem sluzqcym do diagnozy jest 
wywiad srodowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Petna i efektywna 
realizacja cel6w zalozonych w programie bcrdzie moiliwa dziyki kompleksowemu spojrzeniu na 
rodzin~ przeZywajqq trudnosci oraz podjyciu systemowych rozwi'Jzan przy wspotpracy 



wszystkich os6b, instytucji i organizacj i pracujqcych z dziecmi i rodzicami . 
Priorytetem naszych dzialan jest uznanie podmiotowosci dziecka oraz jego prawa do 
wychowania w rodzinie lub jak najszybszego powrotu do rodziny. 

ROZDZ IAL V 

HARMONOGRAM DZIALAN POMOCOWYCH 
Tabela Nr. 3 

L.p Cele szczegolowc Zada nia 

I. Wspieranie rodzin w • diagnozowanie problem6w 
pemieniu funkcji rodziny i dziecka , 
opiekunczo -
wychowawczej • poradnictwo specjalistyczne 

( psychologicznc, prawne, 
socjalne, pedagogiczne), 

• kierowanie os6b 
uzaletnionych na leczenie za 
po~rednictwem GKRPA, 

· wl<Jczenie Zespolu 
lnterdyscyplinarnego w 
rozwi'lzywanie problemu 
przcmocy w rodzinie, 

• ksztaltowanie u rodzic6w 
wlaSciwych postaw 
wychowawczych zgodnych z 
normami i wartokiami 
spolecznymi, 

• praca socjalna z rodzinq w 
kryzysie, 

· prowadzenie monitoringu 
sytuacji dzieci z rodzin 
zagrozonych kryzysem lub 
przeZywaj<Jcych tTudnoki w 
pc/nieniu funkcji 
-opiekunczo-
wychowawczych, 

· zapewnienie rodzinie w miar~ 
mo2.liwo~ci wsparcia poprzez 
zatrudnienie asystenta 
rodziny, 

· organi zowanic szkolcri dla 
asystenta, 

• ustanowienie w razie potrzeby 
i mo2.1iwo~ci rodzin 
wspierajqcych. 

· w razie potrzeby opracowanie 
i wdro2.enie program6w 
profilaktyczno- edukacyjnych 
s/u2.lJcych przeciwdzia/aniu i 
zapobieganiu problemom w 
rodzinach, 

Realizatorzy Te rmin 
programul rea lizacj i 
partnerzy 

pracownicy Ozia/aoia 
socjaln i ciqgie 

2017- 20 19 
psycholog, 
pedagog, 
specjal isla 
!erapii 
uzaletnien 

GOPS, GKRPA, 
S~d 

pracownicy 
socjalni , Zesp61 
Interdyscyplinar 
ny, Poradnie 
rodzinne, 
asystent rodziny. 
rodziny 
wspieraj<jce, 
S"d Rodzinny i 
Nieletnich, 
kuratorzy 
zawodowi i 
spoleczni. 
dziadkowie 
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• udzielenie pomocy rodzinom 

znajdujqcym si~ W Ifudnej 
sytuacj i materialnej z 
systemu pomoey spofecznej , 
swiadczeit rodzinnych , 
funduszu alimentacyjnego, 

· wsp61praca z dziadkami , pod 
warunk iem , ie sami sq wolni 
od patologii . 

2. Wspieranie dzieci i · Tworzenie oraz rozw6j Gmina , Powia!, Dzialania 
mlodziciy z rodzin systemu opicki nad Szkoly , ci"gie 
zagrozonych dzieckiem, w tym plac6wek Swietlica 2017·2019 

wsparcia dziennego, swietlic srodowiskowa 
srodowiskowych, klub6w , 
ognisk wychowawczych, k6! 
zainteresowan , 

· dOZywianie dzieci w szkolach, GOPS, 

• wyr6wnywanie szans 
edukacyjnych dzieci i Szkoty , 

mlodzieiy, m.in. poprzez Gmina , 

przyznawanie pomocy organtzaCJe 

materialnej 0 charakterze po~dowe 

socjalnym (stypendia, zasilki, 
wyprawka szkolna ), 
organizowanie zaj~c 
wyr6wnawczych, 
dofinansowanie udzialu w 
wycieczkach dydaktycznych 
oraz kulturze sporcie i 
rekreacji, 

· podejmowanie dzialaft w Gmina, 

kierunku zwi~kszenia na Plac6wki 

terenie gminy opieki o5wiatowe, 

przedszkolnej , Przedszkole 

· zapewnienie pomocy dla 
rodzin z dziecmi w tym uslug GOPS 

opiekunczych i 
specjalistycznych uslug 
opiekunczych, 

• objycie dzieci indywidualnll 
Poradnia 

terapi,! psychologiczno - Pedagogiczno-
pedagogiczn'l w dosl~pnych Psychologiczna, 
plac6wkach, pedagodzy 

szkolni 

• kierowanie dzieci na kolonie i GOPS, PCPR, 
obozy, realizuj,!ce programy GKRPA. 
profilaktyczne Parafie, 
przeciwdzialania Kuralorium 
uzaleznieniom, Oswiaty 

• obj~cie rodzin GOPS, rodziny 
przezywaj,!cych trudnosci wspierajqce 
pomoc'l rodzin 
wspieraj,!cych, 
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• organizowanie szkolen dla GOPS 
radzin wspieraj'lcych , 

• wsp61finansowanie pobytu 
dziecka w rodzinnym domu Gmioa, Powiat 

dziecka, plac6wce 
opiekutlczo~ wychowawczej , 
regionalnej placowce 
opiekunczo- terapeutycznej, 
interwencyjnym osrodku 
preadopcyjnym , 

• prowadzenie monitoringu pracownicy 

sycuacji dziecka z rodziny socjalni, 
przcrywaj,!cej kryzys, asystent rodziny, 

kuratorzy 

• organizowanie czaSll wolnego 
dla dzieci i mlodzicty poprzez szkoly , 

udzial w zaj~ciach swietlica 

sportowych ,edukacyjnych , srodowiskowa 

rekreacyjnych. 

3 Podejrnowanie • Monitorowanie sytuacji pracownicy Dzialania 
dzialail oa rzecz redzin z kt6rych dzieci s,! W socja!ni, ciqgfe 

powrotu dziecka do pieczy zastypczej , kuratorzy 2017- 2019 
rodziny naturalnej 

· opraeowanie z rodzinq asystent rodziny 

biologicznq planu pomoey, ' prae soejalni, 
rodziny 
wspleraHee, 

· motywowanie rodzic6w 
biologicznyeh do opiekunowie 

utrzymywania kontakt6w z pieezy 

dziccmi z wyj'ltkiem zast~pczej , 

przypadk6w, w kt6ryeh s'ld rodzina 

zakazai kontaktowania si~ , biologiezna 

· udzielanie pomoey rodzinom 
bioJogicznym w pracownicy 

poszukiwaniu i socjalni, PUP, 

podejmowaniu pracy pracodawey 

zarobkowej, 

• motywowanie rodzic6w 
pracownicy 

biologicznyeh do podj~eia i 
socjalni, 

kontynuowania leezenia od kuratorzy, 

uzaleznien, terapeuta, 
GKRPA 

• angazowanie rodzie6w 
biologicznych do ponoszenia 

pedagog 
szkolny, 

wsp61odpowiedziainoSci za 
wychowawca 

sprawy dziecka np. wyb6r 
dziecka, 

szkoly, zawodu, 
psycho log, 

motywowanie do nauki, 
poprawy zaehowania. 

opiekunowie 
pieezy 
zastypczej , 
pracownlcy 
socjalni 

Realizowane dzialania btrdfl prowadzone we wsp61pracy ze wszystkimi podmiotami realizuj<j.cymi 
dziatania na rzecz rodzin z terenu gm. Baboszewo, zgodnie z biez<j.cymi potrzebami. 



ROZDZIAl VI 

Czas rcalizacji programu 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny zostala zaplanowana oa lata 2017 - 2019. 
Program jest dokumentem otwartym co oznacza, ze w kazdym czasie moze podlegac okresowej 
weryfikacji, modyfikacj i i uzupelnianiu 0 nowe cele i zadan ia . 

ROZDZIAL VlI 

Monitoring i ewaluacja programu 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny koordynowana bydzie przez Gminny Osrodek 
Pomocy Spotecznej w Baboszewie. 
Monitoring b'rdzie odbywal si<r oa biei.~co, r6wnolegle z realizacj'l poszczegolnych zadan, przy 
wsp61pracy wszystkich realizator6w. Uzyskane dane umozliwi'l ocen<r stopnia realizacji Programu 
oraz zasygnalizuj 'l nowe kierunki dziatan niezbc;dne do skutecznej pomoey rodzinom 
potrzebuj'lcyrn wsparcia. 
Ewaluacja prograrnu b~dzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Zostan~ one 
pozyskane poprzez bezposredni'l rozmow~, obserwacjer lub telefoniczny kontakt z rodzicami 
biologicznymi, opiekunami pieczy zast~pczej , srodowiskami s'lsiedzlUrni , pracownikarni 
instytucjonalnych form pomocy rodzinie, GOPS w Baboszewie, plac6wkami oswiaty. W terminie 
do 3 1 marca katdego roku berdzie przedkladane Radzie Gminy w Baboszewie sprawozdanie z 
realizacj i Programu. 

Wskazoiki osiqgnil;cia poszczeg61nych cel6w szczeg6lowych: 

- liczba udzielanych porad przez specjalist6w, 
- liczba realizowanych projekt6w, program6w profilaktyczno - edukacyjnych dla rodzin i dziec i, 
- liczha interwencji kryzysowych, 
- liczha rodzin wymagaj 'lcych wsparcia , 
- liczba os6b uzaleznionych skierowanych na leczenie, 
- liczba rodzin, kt6rym przyznano asystenta, 
- udzial asystent6w rodziny w szkleniach podllosZ4cych kwalifikacje , 
-liczba rodzin wspieraj'lcych zaangaiowanych w pomoc dzieciom z rodzin zagrozonych, 
- liczha dzieci bior~cych udzial w zajerciach edukacyjnych w tym z elementami przeciwdzialania 

uzaleznieniom polqczonych z wypoczynkiem, 
- liczha dzieci utrzymujqcych kontakly z rodzicami biologicznymi do og61u dzieci umieszczonych 

w pieczy zast,!pczej , 
- liczba dzieci powracaj~cych do rodziny naturalnej, 
- kwota wydatkowanych srodk6w na koszty zwi'lzane z utrzymaniem dziec i w pieczy zastt;pczej . 

Uzyskane dane pozwol'l na ocener wartosci programu oraz pomog'l: w dalszym planowaniu, 
realizacji rozwoju jego dzialail. Ewaluacja bydzie miala charakter usprawniaj'lcy i wskazuj'lcy 
kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywnosci i 
skutecznosci przyjytych zalozell oraz sposobu wydatkowania srodk6w na ich realizacjy . 



ROZDZIAL VIII 

Rcalizatorzy i partnerzy Programu 

Zaloienia Programu Wspierania Rodziny w ramach swoich kompetencji bC;dq realizowane przez 
samofUldowe jednostki organizacyjne, wlasciwe organizacje pozarZ<l:dowe i inne podmioty 
maj,!ce kontakt z rodzin'l i dzieckiem w szczeg61nosci : 
-Urz<ld Gminy w Baboszewie, 
- GOPS w Baboszewie ( pracownicy socjalni, asystent rodziny), 
- Zesp61lnterdyscyplinarny, 
- Gminna Komisja Rozwi¥ywania Problemow Alkoholowych, 
- Po licja , 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 
- Poradnia Rodzinna , 
- S,!d Rodzinny i Nieletnich ( kuratorzy zawodowi, spoleczni ), 
- Placowki Oswiatowe. 
- Placowki S1uzby Zdrowia, 
- Powiatowy Urz'ld Praey, 
- Rodziny wspieraj,!ce, 
- Swiet lica srodowiskowa , 
. Organizacje pozarz'ldowe, 
. Koscioly i zwi'lzki wyznaniowe. 
W realizacj i swoich zadait w/w podrnioty powinny kierowac si~ przede wszystkim dobrem 
rodziny i dziecka, ajej wspieranie traktowac jako priorytct, takze w6wczas gdy nie stanowi ono 
ich podstawowej rnisji. 
Program jest zobowi'lzaniem samorzqdu gminy i jego jednostek do realizacji przyj~tych cel6w, a 
takie rna za zadanie stymulowac do ukierunkowanych dziahui. fia rzecz dziecka i rodziny. 

ROZDZIALIX 

Oczekhvane rezultaty/efckty rcalizacji Programu 

Zakladanym efektem prograrnu jest zbudowanie zintegrowanego systemu pornocy rodzinorn 
przezywaj'lcym trudnosc i w wypelnianiu funkcji opiekUl1czo - wychowawczych. 
Zaklada s i~ nast~puj'lce rezultaty w zwiqzku z funkcjonowaniem Gminnega Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2017 - 2019 
1. Wzrost swiadomosci spolecznej rnieszkancow gminy Baboszewo dotycz<}cych wsp6lczesnych 

zagrozeIi. dotykaj'lcych rodziny. 
2. Zwi~kszenie wrailiwosci spolecznej na potrzeby rodziny i dziecka. 
3. Zahamowanie varostu Iiczby rodzin dysfunkcyjnych. 
4. Poprawa sytuacji zyciowej rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez nabycie umiejytnosci 

prawidlowego prowadzenia gospodarstwa dornowego. 
5. Wzrost kompetencji spolecznych i zawodowych czlank6w rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 
6. Poprawa aktywnosci spolecznej rodzin. 
7. Ksztaltowanie prawidJowych wzorc6w rodzicielskich i umiej~tno sc i psychospolecznych rodzin 

korzystajqcych z uslug asystenta rodziny. 
8. Wzrost kompetencji pracownik6w socjalnych wobszarze opieki nad dzieckiem i rodzinq. 
9. Efektywna wsp61praca wszystkich podmiotow dzialajqcych na rzecz dziecka i rodziny. 
10. Wzrost poczucia bezpieczenstwa socjalnego. 



Zintegrowane dzialania maj,! przyczynie silY do minimal izowania negatywnych skutk6w sytuacj i 
kryzysowych w rodzinach oraz przyczyni6 si~ do poprawy funkcjonowania rodzin, jednoczesnie 
zapobiegaj,!e umieszezeniu dzieei w pieezy zastcrpezej. 

ROZDZIALX 

Zr6dla finansowania 

Zroofem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 Gminy 
Baboszewo W szczeg61nosci 54: 
- srodki wlasne gminy zaplanowane w budieeie na kazdy rok budzetowy, 
- dotacje z budzetu paitstwa na dofinansowanie zadan wlasnych gminy, 
- dot3eje Z budzetu panstwa na zadania zleeone, 
- dotacje na realizacjcr program6w rZCldowych z zakresu wsp ierania rodziny, 
Trudno okrdti6 srodki na realizacjlY trzyletniego Prograrnu, gdyz zawarte w nich zadania 5'1 bardzo 
szeroko, finansowane z r6inyeh ir6del. Srodki finansowe na realizacjlY zadania z zakresu 
wspierania rodziny bcrd<J uwzglcrdniane cyklicznie w rocznych planach finansowyeh. 

ROZDZIAL Xl 

Podsumowanie 

Realizaeja programu jest dzialaniem przewidzianym na lata 2017 - 2019 z mOiliwosci,! 
wydluien ia lub skr6cenia tego okresu w zalernosci ad uzyskanych efekt6w dzialania, odbywac 
sicr powinna na zasadach partnerskiej wsp61praey wszystkich osob , instytucji . 
Program jest dokumentem otwartym. co oznacza , ie w kazdym czasie maze bye zweryfikowany , 
uzupelniony 0 nowe cele i zadania. kt6re bcrd<J wynikaly ze zmian w pomocy i polityce spolecznej . 
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