UCHWALA Nr XVII.llS.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 26 marca 2020roku

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020- 2022".

Na podstawie art. I 8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z
20 19 r., poz. 506 z p6zn. zm.) oraz art.l79 ust.2 w zwiqzku z art.l76 pkt.l ustawy z dnia 9 czerwca
20 11r 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1111 z p6zn. zm.)
Rada Gminy Baboszewo uchwala co nastypuje :

§1
Przyj muje siy do reali zacj i "Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022",
stanowiqcy zalqcznik do niniej szej uchwaly.
§2

Wykonanie uchwaly powierza silt W6jtowi Gminy Baboszewo.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

PH . E\~ lDN ICZ CY R;\DY

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.176, pkt.l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r 0 wspieraniu rodziny i pieczy zastypczej
(Ij. Dz.U. z 2019r., poz.llll z pM n.zm .) do zadail wlasnych gminy nalezy opracowanie i reali zacja
3- letnich gminnych programow wspierania rodziny. W mysl art. 179 ust.2 w/w ustawy Rada
Gminy jest zobowiqzana do uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
Reali z uj~c ten obowiqzek przygotowano niniejszy Program.
Gminny Program Wspierani a Rodziny na lata 2020 - 2022 konkretyzuje zadania w zakresie
przeciwdzialania niekorzystnym zjawiskom spolecznym dezorgani zuj~cYI11 zycie rodziny.
Celel11 realizacji Progral11u jest wZl110cnienie trwalosci rodziny poprzez stworzenie j ednolitego
systel11u pomocy dla rod zin z terenu gminy Baboszewo.
Szczegolni e istotne dla realizacji zalozonego celu jest wj~czenie wszystkich podmiotow
d z iajaj~cych w srodowi sku lokalnym, wspol11agajqcych i wspierajqcych dziecko i rodzin€(.
W zwiqzku

Z

powyzszYI11 podjo;cie uchwaly jest zasadne.
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Zali/cznik
do Uchwaly Nr XVII.IIS.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2020roku

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BABOSZEWO
NA LATA 2020- 2022
Rozdzial I
Wprowadzenie

Ustawa z dnia 9 czerwca 201lroku 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastc;pczej( Dz.U.z
20191'., pOZ. IIII z pozn.zm) okrdla zasady i formy pracy oraz pomocy rodzinom maji/cym
trudnosci w prawidlowym wypelnianiu funkcji opiekunczo- wychowawczych oraz sprawowaniu
pieczy zastc;pczej. Ustawodawca zadanie wspierania rodziny i pieczy zastc;pczej podzielil na
gminc;, powiat i samorzqd wojewodztwa. Do zadan wlasnych gminy okreslonych w ustawie 0
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastc;pczej nalezy miydzy innymi opracowanie i realizacja 3letniego programu wspierania rodziny. Pierwszym i najwazniejszym elementem systemu wspierania
rodziny jest gmina. Dzialania gminy powinny bye nakierowane na profilaktyky oraz na
wszechstronnq pomoc rodzinie w kryzysie, tak aby mogla ona poradzic sobie z trudnosciami.
Celem programu jest przywrocenie zdolnosci prawidlowego wypelniania funkcji opiekunczowychowawczych w rodzinach w ktorych powyzszy proces ulegl zakloceniu.
Rodzina stanowi najmniejszq po jednostce komorkc; spolecznq. To ona wyznacza aspiracje i
dqzenia czlowieka, okresla wzory i wartosci do ktorych nalezy dqzyc. Wplyw rodziny na zycie jej
czlonkow zarowno dzieci jak i doroslych jest istotny i trwa przez cale zycie.
Rodzinajako podstawowa komorka spolecznajest pierwszym i najwainiejszym srodowiskiem
dziecka, ktora rna obowiqzek zaspokoic wszystkie jego potrzeby.
Przede wszystkim powinna umozliwic prawidlowy rozwoj biologiczny i psychospoleczny
dziecka. Jest pierwszq instytucjq wychowawczq, w ktorej przebiega proces socjalizacji dzieci,
ksztaltowanie ich osobowosci oraz przygotowanie do przyszlych rol spolecznych.
Wychowawcze oddzialywanie rodziny rna istotny wplyw na socjalizacjy dzieci i mlodziezy w
drodze przekazywania wiedzy 0 otaczaji/cym swiecie wraz z wartosciowaniem go i preferowaniem
wzorow zachowan.
Na prawidlowe funkcjonowanie rodziny bqdZ jej dezorganizacjc; istotny wplyw maji/ czynniki
wewnljtrzrodzinne jak r6wniez czynniki zewnc;trzne w szczeg61nosci takie jak :
- indywidualne cechy czlonkow rodziny,
- jakosc i istota wiyzi emocjonalnych w rodzinie,
- cele i system wartosci malzenstwa,
- warunki ekonomiczne,
- polityka socjalna panstwa wobec rodziny,
- przemiany kultury i wyksztalcenie spoleczenstwa,
- procesy uprzemyslowienia.
Pomimo dynamicznych zmian spoleczno- ekonomicznych rodzina nadal jest zrodlem sily i stanowi
podstawc; tozsamosci kazdego czlowieka .
W polityce spolecznej rodzinie i dziecku poswiyca siy coraz wic;cej uwagi. Dzieje siy tak, gdyz
dzieci wymagaji/ szczegolnej troski i ochrony, a dzialalnose na ich rzecz koncentrowac siC; 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 osiqgniyta we wspolpracy ze srodowiskiem

lokalnym, w tym sqsiedzkim, sljdami i ich organami pomocniczymi, Policjlj, instytucjami
oswiatowym i, plac6wkami SlllZby zdrowia, Kosciolem i zwiljzkam i wyznan iowymi oraz
organizacjami pozarzljdowymi.
Prawidlowemu funkcjonowanill rodziny zagraza szereg czynnik6w 0 charakterze patologicznym.
Dlllgotrwale oddzialywanie na rodzint; zjawisk patologicznych moze jlj llczynie dysfunkcjonalnlj,
czyli takq, kt6ra nie potrafi sprostae swoim obowiqzkom wobec swo ich czlonk6w rodziny oraz
pomyslnie rozwiljzae problemy i sytllacje kryzysowe . Wsparcie rodziny w takich sytllacjach
powinno bye w miart; mozliwosci wczesne i miee charakter profilaktyczny.
Wszelkie dzialania powinny bye prowadzone za zgodlj rodziny i jej aktywnym zaangazowaniem,
uwzglt;dniajljc zasadt; pomocniczosci.
Dzialania profilaktyczne w rodzinie wspieraj!jce dziecko i rodzint; Sq wskazane zar6wno ze
wzglt;d6w spolecznych, jak i ekonom icznych, gdyz sluz!j obnizeniu koszt6w gminy zwiqzanych z
pobytem dziecka w rodzinnej Illb instytucjonalnej pieczy zastt;pczej . Natomiast praca z rodzin!j
biologicznq w przypadku gdyby dziecko trafilo do pieczy zastypczej ma na ce lu doprowadzie do jak
najszybszego powrotu dziecka do rodziny.
A zatem Program bydzie mial charakter zr6znicowany, zar6wno profilaktyczny jak i interwencyjny
w zaleznosci od cel6w i poszczeg61nych zadan prowadz!jcych do ich reali zacji.
ROZDZIAL II

Podstawa prawna :
I . Ustawa z dnia 9 czerwca 20 11 r 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastt;pczej (tekst
jednolity: Dz.U. z 20 19r. poz. IIII z p6Zn.zm.).
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r 0 pomocy spolecznej ( teks! jednolity: Dz.U. z 20 19r. poz.1507 z
p6Zn. zm.).
3. Ustawa z dnia 2S li stopada 2003 r 0 swiadczeniach rodzinnych (tekstjednolity: Dz.U. z 2020r
poz. IlI ).
4. Ustawa 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz.2lS ).
5. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w ( tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r. poz.670 z p6Zn. zm.).
6. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 19S2 r 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkohol izmowi (tekstjednolity: Dz.U z 20 19r. poz. 2277 z p6zn. zm.).
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r 0 przeciwdzialaniu narkomanii ( tekst j ednolity: Dz.U. z 20 1Sr.
poz. 1030 z p6zn. zm.).
S. Ustawa z dnia I I lute go 2016r 0 pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 20 19r.
poz.2407 z pMn.zm.) .
9. Ustawa z dnia 4 listopada20 161' 0 wsparciu kobiet w ci!jzy i rodzin" Za zyciem" ( Dz.U.z 20 19r.
poz.473 z p6zn.zm.).
ROZDZIAL III

Charakterystyka srodowiska lokalnego i diagnoza
Opracowanie niniejszego Programu poprzedzone zostalo diagnozq lokalnq rodzin objytych pomoclj
spoleczn,! oraz innymi systemami wsparcia realizowanymi przez Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Baboszewie oraz inne podmioty dzialajqce na rzecz rodziny w latach 20 lS - 20 19.
Gm ina Baboszewo polozona jest w p61nocno - zachodniej czt;sci wojew6dztwa mazowieckiego,
okolo SO km od Warszawy i 10 km od PlOilska - siedziby powiatu plOilskiego. Zajmuje
powierzchnit; 162 km . Gmint; tWOW! 42 solectwa, w kt6rych w 2019 r zamieszkiwalo 7976 os6b i
jest drug,! co do wielkosci gm inq powiatu plollskiego. Gmina Baboszewo to gmina typowo rolnicza
z dobrze rozwiniytq infrastrukturq technicznq, kt6ra stale jest rozbudowywana.
la potrzeb Programu opracowano niniejszlj Kartt; Diagnostycznlj, kt6ra jest punktem wyjscia do

okreSlenia zadait w Gmillliym Programie Wspierania Rodziny. Karta Diagnostyczna przedstawia
informacje dotycz'lce liczby mieszkanc6w gminy, liczby dzieci i mlodziezy, liczby dzieci z terenu
gminy Baboszewo umieszczonych w pieczy zastypczej, liczby rodzin korzystaj'lcych z pomocy
spolecznej, swiadczen rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, swiadczen wychowawczych, liczby
os6b bezrobotnych.
Tabela 1 .
Karta Diagnostyczna stan na 31.12.2019r.
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2018 rok

2019 rok

1. Liczba mieszkanc6w Gminy Baboszewo

7998

7976

I. Liczba rodzin korzystaj'lcych z pomocy
spolecznej w tym:
- liczba os6b w tych rodzinach

212

203

625

561

2. Liczba rodzin z dziecmi
- 1iczba os6b w tych rodzinach

96
448

89
395

3. Liczba rodzin objytych prac'l socjaln'l
- liczba os6b w tych rodzinach

113
307

79
210

1. Liczba rodzin uprawnionych do swiadczen
rodzinnych :
a) zasilki rodzinne i dodatki

520

473

442

371

- na I dziecko

155

128

- na 2 dzieci

178

149

- na 3 dzieci

77

69

- na 4 i wiycej dzieci

32

25

- razem dzieci uprawnionych do swiadczen

875

755

b) swiadczenia pielygnacyjne

32

32

c) zasilki pielygnacyjne

194

191

d) jednorazowa zapomoga z tytulu
urodzenia dziecka

64

56

I. Liczba rodzin uprawnionych do pobierania 44
swiadczen z Funduszu Alimentacyjnego

37

- liczba dzieci / os6b uprawnionych do
swiadczen z Funduszu Alimentacyjnego

59

51

Liczba dzieci zamieszkuj'lcych w Gminie

1679

1672

Baboszewo
- liczba dzieci w wieku 0-7 lat

659

670

- liczba dzieci w wieku 8-15 lat

710

701

- liczba dzieci w wieku 16-18 lat

310

301

Liczba dzieci i mlodziezy z terenu gminy
Baboszewo przebywaj'lcych w pieczy
zast<;pczej l'lcznie w 2018 i 2019r

13

II

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy
instytucjonalnej w tym:
- Dom Dziecka w PlOIlsku
- Dom Dziecka w Otwocku

9

5

8
I

5
0

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy
rodzinnej w tym:
- w rodzinach zast<;pczych spokrewnionych
- w rodzinach niezawodowych
- w rodzinie zawodowej

4

6

4
0
0

5
I
0

688

902

1117

1509

Liczba rodzin pobieraj'lcych swiadczenie
wychowawcze.
Liczba uprawnionych dzieci do swiadczenia
wychowawczego

Liczba os6b bezrobotnych - zarejestrowanych 352
w Urz<;dzie Pracy w tym:
z prawem do zasi lku
76

3 12

Liczba realizowanych Niebieskich Kart przez
Zesp61 Interdyscyplinarny

20

18

Liczba rozpatrzonych wniosk6w przez

73

75

12

13

79

GKRPA w Baboszewie

Liczba skierowanych wniosk6w do S'ldu 0
wszczycie postypowania w sprawie
zastosowania obowi'lzku poddania si<;
leczeniu.

Do opracowania powyzszej labeli wykorzyslano dane:
- ewidencji ludnosc i Urzc;dll Gminy Baboszewo,
- sprawozdania roczne z GOPS Baboszewo,
- sprawozdania z PUP w P10l'skli.
- sprawozdanie GKRPA w Baboszewie
- spra wozdanie ZI w Baboszewie

Na terenie gminy Baboszewo w 2018 r mieszkalo 1679 dzieci w wieku 0-18 lat, co stanowi 20,99%
og61u mieszkanc6w. W 20 19r mieszkalo 1672 dzieci w wieku 0-18 lat, co stanowi 20,96 % og61u
mieszkanc6w .
Og61em w 20 18r na terenie gminy mieszkalo 1679 dzieci w wieku 0-18 lat, uprawnionych do

swiadczen rodzilll1ych i dodatkow bylo 875 dzieci co stanowilo 52, II % w stosunku do wszystkich
dzieci. W 2019 r mieszkalo na terenie gminy 1672 dzieci w wieku 0-18 lat, uprawnionych do
swiadczen rodzilll1ych i dodatkow bylo 755 dzieci, co stanowilo 45,16% w stosunku do wszystkich
dzieci.
W 20 18r rodziny otrzymaly wsparcie w formie swiadczen wychowawczych. Z tej formy pomocy
skorzystalo 688 rodzin, dzieci uprawnionych do swiadczenia w grupie wiekowej 0-18 lat bylo 1117,
co stanowilo 66,53% w stosunku do wszystkich dzieci w tej grupie wiekowej. W 2019r dzieci
uprawnionych do swiadczen wychowawczych bylo 1509 dzieci w grupie wiekowej od 0 - 18 lat, co
stanowilo 90,25% w stosunku do wszystkich dzieci w lej grupie wiekowej.
W 2018 roku w roznorodnych formach pieczy zastypczej przebywalo 13 dzieci co stanowilo 0,77%
grupy wiekowej 0-18 lat. W 20 19r w roznorodnych formach pieczy zaslypczej przebywalo II
dzieci co stanowilo 0,66% grupy wiekowej 0-18 lat.
Z analizy danych GOPS Baboszewo za 20 18r. wynika, ze 7,81 % mieszkatlcow korzystalo z roznych
form pomocy spolecznej , natomiast w 2019r z romych form pomocy spolecznej korzystalo 7,03 %
ogolu mieszkancow.
W Osrodku opr6cz realizowanych form pomocy materialnej udzielano pomocy w formie pracy
socjalnej. Pomoc w formie pracy socjalnej- to miydzy illl1ymi poradnictwo w trudnych sprawach
zyciowych majijcych na celu wzmocnienie zdolnosci rodziny do funkcjonowania w spoleczenslwie,
poszukiwanie drog rozwiqzania wyj scia z trudnej sytuacji. Tq formq pomocy w 20 18r objytych bylo
113 rodzin. W 20 19r prac'l socjaln'l objylo 79 rodzin.
Analizujqc powyzsze dane mozna zauwazyc, na przestrzeni 2 lat, tendencjy spadkowlj liczby os6b
korzystajljcych z roznych form wsparcia realizowanych przez GOPS w Baboszewie. Oznacza to, ze
sytuacja materialna rodzin stopniowo ulega poprawie. Wplyw na tq sytuacjy ma malejqca liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP a niewqtpliwie wej scie w zycie, w 2016r ustawy 0
swiadczeniach wychowawczych( 500+). W analizowanym okresie, uprawnionych do tego
swiadczenia, bylo 66,53 % oraz 90,25% dzieci w stosunku do ogolnej liczby dzieci i mlodziezy w
wieku 0 do 181at zamieszkujljcych w gminie Baboszewo.
W 20 18r i w 20 19r pomocq zostaly objyte w szczegolnosci :
*osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzydzie Pracy z prawem i bez prawa do
zasilku,
*matki samotnie wychowujqce dzieci ,
*osoby i rodziny niepelnosprawne,
*rodziny z dziecmi w tym wielodzietne,
*kobiety ciyzarne i wychowujijce dzieci,
* osoby i rodziny dotkniyte przemoclj.
Przy Osrodku Pomocy Spolecznej dziala Zespollnterdyscyplinarny, w skI ad ktorego weszli
przedstawiciele oswiaty, policji, s"ldu, sluzby zdrowia oraz pracownicy socjalni . Glownym celem
Zespolu jest pomoc osobom dotkniytym przemoq. W 2018r do Zespolu wplynylo 16
Niebieskich Kart oraz kontynuowano 4 "Niebieskie Karty" z poprzedniego okresu, powolano 16
grup roboczych. Grupy robocze odbyly 57 spotkan.
W 20 19r do Zespolu wplynylo II Niebieskich Kart oraz kontynuowano 7 z poprzedniego okresu.
Powolano II grup roboczych. Grupy robocze odbyly 47 posiedzen i prowadzily prace zwi"lzane z
indywidualnymi przypadkami.
Diagnozowanie zasobow pozwala na wskazanie form pomocy niezbydnych dla rodzin znajduj"lcych
siy w sytuacjach zagrozenia i kryzysu. Znajomosc potencjalu, dostypnosc uslug daje mozliwosc w
formulowania celow i zadan, ktore moglj stanowic spojny system dzialania na rzecz rodzin
przezywaj"lcych trudnosci w wypelnianiu swoich funkcji opiekunczo-wychowawczych.

Tabcla 2.
Powody udzielancj pomocy w latach 2018 -2019
Liczba os6b w rod zinach z
os6b samotnie

Liczba os6b samotnie gospodarujqcych i
rodzin obj~tych pomoq
Lp.

zyciowej

2019

68

72

Ub6stwo

20

42

Dlugotrwala Iub
cic;zka choroba

68

76

Niepelnosprawnosc

63

68

Bezradnosc w
sprawaeh
opiekunczo 5. wychowawczych i
prowadzenia gosp.
domowego

10

8

tB
G
~

Bezrobocie

Q

Wtymrodziny

7.

Trudnosci w
przystosowaniu do
zycia po
opuszczem u
zakladu karnego

o

o

[IJ

Alkoholizm

3

6

gos podaruj~cych

RMniea
(+1-) w
stosunku
do 2018
roku

Pow6d lrudnej sytuacji
2018

uwzgl~dnieniem

I
I

-22

II

271
52

R6znica
(+1-) w
stosunku
do 2018
roku

2019

2018

A

obj,tych pomocq

II
II

244
78

II
II

+24
-26

I
I

8~~G
-5

I

+2

156

I

43

157

I

-I

I

+7

36
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10.

Bezdomnosc

I

2

II

2

I

0

leDl

3

I

0

l rodlo: Dane wlasne GOPS
Tabela 2. przedstawia najczc;sciej wystc;puj~ce powody udzielanej pomocy. Niekiedy w jednej
rodzinie wystc;powalo po kilka powod6w np . bezrobocie, wielodzietnosc, bezradnosc. W zwi~zku z
powyzszYI11 nie nalezy ieh sumowac. 1ak wskazuj~ powyzsze dane w lataeh 20 18 - 2019
najczc;stszYI11 powodem ubiegania siC; 0 pomoc bylo bezrobocie, dlugotrwala choroba,
niepe/nosprawnosc, potrzeba ochrony l11acierzynstwa w tym wielodzietnosc. Liezba rodzin objc;tyeh
wspareiem z powodu bezradnose i w sprawaeh opiekunezo - wyehowawczyeh i prowadzenia
ospodarstwa dOl11owego utrzymuje siy na podobnym poziol11ie. Niezaradnosc opiekunezo -

wychowawcza traktowana jest przez pomoc spoleczn'l priorytetowo, gdyz dotyczy naj slabszej
grupy jak'l s'l dzieci . Bezradnosc rna niejednokrotnie scisly zwiljzek z innymi problemami tj.
bezrobociem, ubostwem, uzaleznieniami.
W celu zapobiegania lub niwelowania zaistnienia takich sytuacji praca wyspecj alizowanej kadry
pomocy spolecznej wymaga wysokiego profesj onali zmu i zaangazowania w podejmowanych
dzialaniach. N iezbydne j est wsparcie sluzb i instytucji dzialaj'lcych na rzecz rodziny. lednak
najblizej rodzin, wymagaj 'lcych wsparcia, s'l pracownicy socjalni i asystent rodziny.
Asystent rodziny przede wszystkim rna pomoc rodzinie z dziecmi w poszukiwaniu rozwi'lzan
trudnej sytuacji zyciowej z wykorzystaniem zasob6w rodziny, j ej mocnych stron i mozli wosci.
Na podstawie danych ze sprawozdan wynika, ze liczba rodzin, ktorym udzielono wsparcia w
wypelnianiu funkcji o piekunczo- wychowawczych w latach 20 I 8-20 19 byla w zb1izonej li czbie .
Tym rodzinom udzielono wsparcia w znacznie szerszym wymiarze, anizeli pomoc oferowana w
formie pracy socjalnej , dodatkowo przydzielono asystenta rodziny.
Ponizsza tabela przedstaw ia liczby rodz in w latach 20 18-20 19, ktore korzystaly ze wsparcia w
ramach pracy socjalnej i asystenta rodziny.

Tabela 3
Liczba rodzin, ktorym udzielono wsparcia w wypelnianiu funkcji opiekunczowychowawczych
Rok

Liczba osobl rodzin
Liczba rodzin z
objl!tych wsparciem w problemami
formic pracy socjalnej opiekunczowychowawczymi z
diagnozowanymi
przez pracownik6w
socjalnych

Liczba rodzin, kt6rym
przydzielono
asystenta rodziny

2018

113

16

10

2019

79

14

11

Zrodlo: dane wlasne GOPS Baboszewo
Przedstawiona analiza, wskazuj e, ze w Gminie Baboszewo istnieje potrzeba wspierania i pomocy rodzinom
w zwi'lzku z ich dysfunkcjonalnosci'l ( swiadcz'l 0 tym liczby osob i rodzin korzystaj'lcych z roznych form
wsparcia) oraz przezywanymi przez nie sytuacjami kryzysowymi .
Pomoc i ws parc ie obej muje adekwatnie do potrzeb roznorodne dzialania sk ierowane do rodzic6w i dzieci.

Powy:i:sza analiza pozwolila okreslic jakie S'l przyczyny problemu. Przyczyny trudnosci, jakie przei:ywaj'l
rodziny mozna podzielic na:
a) wewnl'trzne, tkwi'lce w samej rodzinie: choroby, uzaleznienia, pro blemy fi nansowe, brak stalej pracy,
dziedziczenie z poko lenia na pokolenie niewlasciwych wzorcow zachowall i sposobow wypeln iania rol
rodzicielskich, nadmierne oczekiwania rodzicow co do roli pomocy instytucj i i organizacj i, brak chl'ci
korzystania z istniej'lcych fo rm wsparcia.
b) instytucjonalne: brak wystarczaj'lcych srodkow na zatrudnienie specjalist6w, brak instytucji pomocowych
w blisk iej odleglosc i od Gminy Baboszewo.
W karcie diagnostycznej wskazano instytucje dzialaj'lce na rzecz rodziny w celu rozwi'lzania problemu

CELE PROGRAMU
eel glowlIY :
Glownym celem programu jest wsparcie rodzin przezywaj'lcych trudnosci w wypelnianiu funkcji
opiekunczo- wychowawczych oraz pomoc w przywroceniu im zdolnosci do prawidlowego
wykonywania tyeh funkeji eo w konsekwencji pozwoli na wychowywani e dzieci w srodowi sku

rodziny biologieznej .

Cele szczeg6/owe,'
I. Wspieranie rodzin w pelnieniu funkeji opiekunezo - wychowawczej.
2. Wspieranie dzieei i mlodziezy z rodzin zagrozonych.
3. Podejmowanie dzialan na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

CELl
Wspieranie rodzin w pelnicniu funkcji opickuitczo - wychowawczej.
Zadania:
- diagnozowanie problem6w rodziny i dziecka,
- poradnictwo specjalistyczne ( psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne ),
- kierowanie os6b uzaleznionych na leczenie za posrednictwem Gminnej Komisji
Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych,
- wl,!czenie Zespolu [nterdyscyplinarnego w rozwi,!zywaniu problem6w przemocy
w rodzinie,
- ksztaltowanie u rodzic6w wlasciwych postaw wychowawczych zgodnych z normami
i wartosciami spolecznym i,
- praca socjalna z rodzin,! w kryzysie,
- prowadzenie monitoringu sytuacji dzieei z rodzin zagrozonych kryzysem lub przezywaj,!cych
trudnosci w pelnieniu funkcji opiekunczo - wychowawczych,
- zapewnienie rodzinie wspareia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny,
- organizowanie szko lel\ dla asystenta rodziny,
- ustanowienie w razie potrzeby i mozl iwosci rodzin wspieraj,!cyeh,
- w razie potrzeby opracowanie i wdrozenie program6w profilaktyczno - edukaeyjnych sluz,!cych
przeciwdzialaniu i zapobieganiu problemom w rodzinaeh,
- udzielanie pomoey rodzinom znajduj,!eym s i ~ w trudnej sytuaej i materi alnej z systemu pomoey
spolecznej, swiadczen rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, swiadczen wychowawczych.
CEL2
Wspieranic dzieci i mlodziezy z rodzin zagrozonych
Zadania:
- tworzenie oraz rozw6j systemu opieki nad dzieckiem, w tym plac6wek wsparcia dziennego,
swietlic srodowiskowyc h, k6! zainteresowan,
- dozywianie dzieci w szkolach,
- wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy, m.in. poprzez przyznawanie pomocy
materialnej 0 charakterze socjalnym ( stypendia, zasilki , wyprawka szko lna ), organizowanie
zajyc wyr6wnawczych, dofinansowanie udzialu w wycieczkach dydaktycznych oraz kulturze,
sporcie i rekreacji ,
- podejmowanie dzialan w kierunku zwi~kszenia na terenie gminy opieki przedszko lnej ,
- zapewnienie pomocy dla rodzin z dziecmi w tym uslug opiekunczych
i specjalistycznych uslug opiekunczych,
- objycie dzieci wsparciem psychologiczno- pedagogicznym w dost~pnyeh plac6wkach,
- kierowanie dzieci na kolonie i obozy, realizuj,!ce programy profilaktyezne przeciwdzialania
uzaleznieniom,
- objycie rodzin przezywajqcych trudnosci pomocq rodzin wspierajqcych,
- organizowanie szkolen dla rodzin wspieraj'lcych,
wsp61finansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka, plac6wce opiekunczo -

wychowawczej, regionalnej plac6wce opiekUl1cZO- terapeutycznej , interwencyjnym osrodku
preadopcyjnym,
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny przezywaj~cej kryzys,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy poprzez udzial w zaj yciach sportowych,
edukacyjnych, rekreacyjnych.
CEL3
Podejmowanie dzialan na rzccz powrotu dziecka do rodziny naturalnej

Zadania :
- monitorowanie sytuacji rodzin z kt6rych dzieci s~ w pieczy zastypczej ,
- opracowanie z rodzin~ biologiczn'l planu pomocy,
- motywowanie rodzic6w biologicznych do utrzymywania kontakt6w z dziecmi z wyj~tkiem
przypadk6w, w kt6rych S'ld zakazal kontaktowania siy,
- udzielanie pomocy rodzinom biologicznym w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie rodzic6w biologi cznych do podjycia i kontynuowania leczenia od uzaleznien,
- angazowanie rodzic6w biologicznych do ponoszenia wsp6lodpowiedzialnosci za sprawy dziecka
np. wyb6r szkoly, zawodu, motywowanie do nauki, poprawy zachowania.
Do realizacji zalozonych cel6w byd~ prowadzily dzialania, kt6rych wyb6r zostanie poprzedzony
szczeg6low'l analizq sytuacji danej rodziny. Podstawowym narzydziem sluz~cym do diagnozy jest
wywiad srodowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pelna i efektywna
realizacj a cel6w zalozonych w programie bydzie mozliwa dziyki kompleksowemu spojrzeniu na
rodziny przezywaj'lc'l trudnosci oraz podjyciu systemowych rozwiqzan przy wsp61pracy
wszystkich os6b, instytucji i organizacji pracuj ~cych z dziecmi i rodzicami.
Priorytetem naszych dzialan jest uznanie podmiotowosci dziecka oraz jego prawa do
wychowania w rodzinie lub jak najszybszego powrotu do rodziny.
ROZDZIALV
HARMONOGRAM DZIALAN POMOCOWYCH
Tabcla Nr. 3
L.p Cele szczeg610we

I.

Zadania

Realizatorzy
programu/
Ila rtnerzy

Termin

Dzialan ia
20202022

Wspieranie rodzin w

diagnozowanie problem6w

pracownicy

pelnieniu funkcji
opiekunClQ -

rodziny i dziecka,

socjalni

wychowawczej

poradnictwo specjalistyczne
( psychologiczne, prawne,
socjalne, pedagogiczne),

psycho log,
pedagog,
specjalista
terapii

uzaleznien
kierowani e os6b

uzalezn ionych na leczenie za GO PS, GKRPA,
posrednictwem G KRPA,

wl~czenie

Zespolu
lnterdyscyplinarnego w

J

rozwi'lzywanie prob lemu

przemocy w rod zinie.

Sqd

pracownicy

socj alni, Zesp6l
lnterd yscyp linar
ny, Porad nie

realizacji

c i ~gle

ksztahowanie u rodzic6w
wtasciwych postaw
wychowawczych zgodnych z
normami i wartosciam i
spoleeznymi,
praca socja lna z rodzin~ w
kryzysie,
prowadzenie monitoringu
sytuacji dzieci z rodz in
zagroionych kryzysem lub
przeiywaj~ cych trudnosci w

rodzinne.
asystent rodzin y.
rodziny
wspieraj,!ee,
S~ d

Rodzinny i

Nieletnich,
kuratorzy
zawodowi i
spoleczn i,

dziadkowie

petnieniu funkeji opiekUliczo-

wychowawczyc h,
zapewnienie rodzinie w miany
mozl iwosc i wspare ia poprzez
zatrudnienie asystenta
rodziny,

organizowanie szkoleti dla
asystenta,
ustanowienie w razie potrzeby
i mozliwosei rod zin
wspieraj~cyc h ,

w razie potrzeby opraeowanie
i wdrozenie program6w
profilaktyczno- ed ukacyjnych
stuz~cyeh przeeiwdzialaniu i

zapobieganiu prob lemol11 w
rodzinaeh .
udzielenie pomoey rodzinom
znajduj~cym s i~

w trudn ej

sytuacji materialnej z
system u pomoc y spoleczncj,

swiadczen rodzinnych,
funduszu ali mentac yjnego,
12.

Wsp ieranie dziee i i
mlodziezy z rodzin
zagrozonych

Tworzenie oraz rozw6j
systel11u opieki nad
dzieckicl11) w tym plac6wek
ws pareia dziennego. swietl ic
srodowiskowyeh, k61
zai nteresowall,

Gmina, Powiat,

Dzia1ania

Szkoly,

c i ~g l e

Swietlica
srodowiskowa

2022

dozywianie dzieei w szko lach.
GOPS ,

wyr6wnywanie szans
cdukacyjnych dzieci i

mlodzieiy, m.in. poprzez
przyznawan ie pomoey
materiainej 0 charakterze

Szkoly, Gmina,
organ izaeje
pozarz'!dowe

socjalnym ( stypendia, zasilki ,
wyprawka szkolna),

organizowanie zaj~c
wyr6wnawczyeh)
dofinansowanie udzialu w
wycieczkaeh dydaktyczn yeh
oraz kulturze sporeie i
rekreaeji,

"

podejmowanie dzialan w
kierunku zwiykszenia na

~

Gm ina,
Plac6wki

2020-

terenie gminy opieki
przedszkolnej,

oswiatowe,

Przedszkole

zapewnienie pomocy d la
rodzin z dziecmi w tym uslug GOPS
op iekUli czych i
specjalistycznyc h us tug
opiekuliczych,
obj~cie

dzieci wsparciem
psycho logiczno pedagogicznym w
dost~pnych placowkach,

Poradnia
PedagogicznoPsychologiczna,
pedagodzy
szkolni

kierowanie dzieci 11a ko lonie i

obozy, realizujqce programy
profilaktyczne

przeciwdziai'an ia
uzalein ieniom,

GO PS, PCPR,
GKRPA,
Para fie,

Kuratorium
Oswiaty

obj ~c i e

rodzin
przezywaj qcyc h trud nosc i

GOPS , rodziny
wspieraj,!ce
pomoc'l rodzin wspieraj(lcych,

organizowanie szkolen dla

rodz in wspieraj qcych,
wsp61finansowanie pobytu
dziecka w rodzinnym domu
dziecka, plac6wce
opiekuliczo- wychowawczej,
regionalnej plac6wce
opiekuliczo- terapeutycznej ,
interwenc yjnym osrodku
preadopcyjnym,
prowadzenie monitoringu

sytuacj i dziecka z rodziny
przezywajqcej kryzys,

GOPS

Gmina, Powiat

pracownicy

socjalni ,
asystent rodziny,
kuratorzy

organizQwanie czasu wo lnego szkoly, swietlica

dla dzieci i mlodziezy poprzez srodowiskowa
ud zial w zaj~c iach
sportowych, edukacyjnych,
rekreac yjnyc h.

3

Podejmowanie

dzialan 11 a rzecz
powrotu dziecka do

Monitorowanie sytuacji
rodzin z kt6rych dzieci sq w
pieczy zast~pczej,

pracownicy

opracowanie z rodzinCl

asystent
rodziny , prac
socjalni, rodziny
wspieraj'lce.

socjalni,
kuratorzy

rodziny naturalnej
biologicznq planu pomocy,

motywowanie rod zic6w

/\
I'

JP

n

biologicznych do
utrzymywania kontaktow z
dziecmi z wyjqtk iem
przypadk6 w, w kt6rych sqd

zaka za t kontaktowania

s i ~,

opiekunowie
pieczy
zast~pczej,

rodzina
biolog iczna

Dzialani a
ciqgle 20202022

udzielanie pomocy rodzinom

biologicznym

pracownicy

\V

po szllkiwaniu i

socjalni, PUP,

podejmowaniu pracy

pracodawc y

zarobkowej,
motywowan ie rodzic6w

biologicznych do

podj~cia

i

kont ynuowania leczenia od
uzaleznien,

pracownicy
socjalni,

kuratorzy,
terapeuta,

GKRPA
angazowanie rodzic6w
biologicznych do ponoszenia
wsp61odpowiedzialnosc i za

sprawy dziecka np. wyb6r
szkoly, zawodu,

pedagog
szkoln y,
wychowawca
dziecka,

motywowanie do nauki ,
poprawy zachowania.

opiekllnowie

psycholog,
pieczy
zastypczej ,
pracownlcy

socjalni

Realizowane dzialania byd'l prowadzone we wsp61pracy ze wszystki mi podmi otami reali zuj'lcymi
dzialania na rzecz rodzin i dzieci z terenll gm. Baboszewo, zgodnie z biez'lcymi potrzebami .
ROZDZIAL VI

Czas realizacji programu
Realizacja Ominnego Programll Wspierania Rodziny zostala zaplanowana na lata 2020 - 2022.
ROZDZIAL VII
Monitoring i ewa luacja programu

Rea lizacja Ominnego Programu Wspierania Rodziny koordynowana bydzie przez Om inny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Baboszewie.
Monitoring bydzie odbywal siy na biez'lco, r6wnolegle z reali zacji! poszczeg61nych zadan, przy
wspolpracy wszystk ich realizator6w. Uzyskane dane lImozliwi'l oceny stopnia realizacji Programll
oraz zasygnali zuj q nowe kierunki dzialan niezbydne do skutecznej pomocy rod zi nom
potrzebujqcym wsparcia.
Ewaluacja programll bydzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Zostanq one
pozyskane poprzez bezposredniq rozmowy, obserwacjy lub kontakt z rodzicami bio logicznymi,
opiekunami pieczy zastypczej , srodowiskami sqsiedzkimi , pracownikami instytllcjonalnych form
pomocy rodzi nie, OOPS w Baboszewie, placowkami oswiaty.
Uzyskane dane pozwolq na oceny wartosci programu oraz pomogq w dal szym planowanill,
reali zacji rozwoju jego dzialm\. Ewaluacja bydzie miala charakter usprawniaj'lcy i wskazuj'lcy
ki erunki ewentualnych zmian w zapisach programowych.
Monitoring i ewaluacja bydzie prowadzona przez caly okres realizacji programu na biez'lco oraz w
ramach rocznych sprawozdan z reali zacji programu przekazywanych Radzie Ominy Baboszewo w
termini e do 31 marca kazdego roku .
ROZD ZIAL VIII

Realizatorzy i partnerzy Programu
Zalozenia Programu Wspierania Rodziny w ramach swoich kompetencji byd,! realizowane przez
samorz'!dowe jednostki organizacyjne, wlasciwe organizacje pozarz'!dowe i inne podmioty
maj,!ce kontakt z rodzin,! i dzieckiem w szczeg61nosci :
-Urz'!d Gminy w Baboszewie,
- Gaps w Baboszewie ( pracownicy socjalni , asystent rodziny),
- Zesp61lnterdyscyplinarny,
- Gminna Komisja Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych,
- Policja,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
- S,!d Rodzinny i Nieletnich ( kuratorzy zawodowi, spoleczni ),
- Plac6wki Oswiatowe,
- Plac6wki Sluzby Zdrowia,
- Swietlica srodowiskowa ,
- Organizacje pozarz'!dowe,
W realizacji swoich zadall w/w podmioty powinny kierowac si y przede wszystkim dobrem rodziny
i dziecka, a jej wspieranie traktowac jako priorytet, takZe w6wczas gdy nie stanowi one ich
podstawowej misji.
Program jest zobowi,!zaniem samorz'!du gminy i jego jednostek do realizacji przyjytych ce16w, a
takZe rna za zadanie stymulowac do ukierunkowanych dzialail na rzecz rodziny i dziecka.

ROZDZIALIX
Oczekiwane rczuItaty/efekty rcalizacji Programu
Zakladanym efektem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinom
przezywaj'!cym trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuIlczo - wychowawczych.
Zaklada siy nastypuj,!ce rezultaty w zwi,!zku z funkcjonowaniem Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2020 - 2022 .
1. Wzrost swiadomosci spolecznej mieszkaIlc6w gminy Baboszewo dotycz'!cych wsp6iczesnych
zagrozell dotykaj,!cych rodziny.
2. Zwiykszenie wrazliwosci spolecznej na potrzeby rodziny i dziecka.
3. Zahamowanie wzrostu liczby rodzin dysfunkcyjnych.
4. Poprawa sytuacj i zyciowej rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez nabycie umiejytnosci
prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
5. Wzrost kompetencji spolecznych i zawodowych czlonk6w rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
6. Poprawa aktywnosci spolecznej rodzin.
7. Ksztaltowanie prawidlowych wzorc6w rodzicielskich i umiejytnosci psychospolecznych rodzin
korzystaj'!cych z uslug asystenta rodziny.
8. Wzrost kompetencji pracownik6w socjalnych w obszarze opieki nad dzieckiem i rodzin,!.
9. Wzmocnienie wsp61pracy wszystkich podmiot6w dziaiaj,!cych na rzecz dziecka i rodziny.
10. Wzrost poczucia bezpieczellstwa socjalnego.
Zintegrowane dzialania maj,! przyczynic siy do minimalizowania negatywnych skutk6w sytuacji
kryzysowych w rodzinach oraz przyczynic siy do poprawy funkcjonowania rodzin, jednoczesnie
zapobiegaj,!c umieszczeniu dzieci w pieczy zastypczej.

ROZDZIALX

Zr6dla finansowania

Zr6dlem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Gminy
Baboszewo w szczeg6lnosci s~ :
- srodki wlasne gminy zaplanowane w budzecie na kazdy rok budzetowy,
- dotacje z budzetu panstwa na dofinansowanie zadan wlasnych gminy,
- dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone,
- dotacje na realizacje; progral116w rzqdowych z zakresu wspierania rodziny,
Trudno okrdlic wielkosc srodk6w na realizacje; trzyletniego Programu, gdyz zawarte w nich
zadania sq bardzo szeroko, fin3n sowane z r6znych zr6de!. Srodki finansowe na realizacj" zadania z
zakresu wspierania rodziny b"dq uwzgl<;dniane cyklicznie w rocznych planach finansowych.
ROZDZIAL XI
Podsumowanie

Gmina Baboszewo od kilku lat realizuje zadania wynikajqce z dzialan systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiel11 i rodzinq. Jednak w obecnYI11 ksztalcie wspieranie rodziny wymaga
skoordynowanych i planowanych dzialan majqcych na celu przywr6cenie zdolnosci do wypelniania
tej funkcji. Niezbc;dne jest systel11atyczne podno szenie swiadomosci spolecznej w zakresie
przyczyn i skutk6w dysfunkcji oraz promowanie rodzil1l1ego stylu zycia. Spodziewanym efektem
reali zacji programu ma bye polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczellstwa
socjalnego, ograniczenie patologii spolecznej , zl11inimali zowanie negatywnych zachowan oraz
stworzenie skutecznego systemu wsparcia d la dziecka i rodziny. Skuteczna pomoc dla rodziny
przezywajqcej trudnosci w opiekowaniu sic; i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci
i pomoc dla nich moze bye osi~gni<;ta przez wsp6 lprace; wszystkich instytucji i sluzb zaj l11uj~cych
sie; problemem w rodzinie na poziomie gminy.
Realizacja niniejszego programu jest dzialaniem przewidzianym na lata 2020 - 2022 , odbywac sie;
powil1l1a na zasadach partnerskiej wsp61pracy wszystkich os6b, instytucji wspomagajqcych i
wspieraj~cych rodzine; i dziecko.

