
UCHWAŁA NR XXII/103/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Baranów  na lata 2020 - 
2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy 
z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z 
późn. zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Baranów na lata 2020 – 2022  
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Bodych 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/103/2020 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
DLA GMINY BARANÓW 

NA LATA 2020 - 2022 

 
I.  Wprowadzenie 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla gminy Baranów na lata 2020 – 2022 został opracowany na 
podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1111, z późn. zm.). Niniejszy program jest kontynuacją Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Baranów na lata 2017 – 2019. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Baranów na lata 
2020 - 2021 jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz wsparcia rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wszelkie działania 
służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane i uwzględniać 
prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów z rodzicami. 
Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale również na 
całej rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, przede wszystkim w sytuacjach, gdy dziecko 
zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. 
Planowane działania w programie w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich 
realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzin, będą miały charakter profilaktyczny, 
interwencyjny i reintegracyjny. 

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje 
wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi 
najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 
warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich 
wychowaniem. 

II.  Podstawa prawna programu: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), 

2. Ustawa z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 1111 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 473 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1390 ze 
zm.), 
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6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm.), 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2019 poz. 852 ze zm.), 

8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 2407 ze zm.), 

9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2220 ze zm.), 

10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 670 ze zm.). 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy 
należy: 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez: 

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

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4. finansowanie: 

a) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzieleniem pomocy ponoszonej przez rodziny wspierające 

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym; 

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie; 

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

III.  Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej 

Diagnoza dotyczy funkcjonowania rodzin, zamieszkujących na terenie gminy Baranów w zakresie 
pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Diagnozy dokonano w oparciu o dane Urzędu Stanu 
Cywilnego w Baranowie oraz danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie. Dane 
o osobach i rodzinach objętych wsparciem GOPS Baranów stanowią punkt wyjścia do określenia zadań 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

Tabela nr 1. 

 
Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Liczba mieszkańców gminy Baranów 5236 5281 5322 
Liczba dzieci zamieszkujących gminę Baranów w wieku 0-
16 

1063 1081 1094 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 87 90 108 
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 
społecznej 

182 187 225 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 346 308 308 
Liczba rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny 92 105 194 
Liczba rodzin korzystających z Funduszu Alimentacyjnego 19 12 13 
Liczba osób zgłoszonych do GKRPA celem podjęcia 8 7 14 
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leczenia odwykowego 
Liczba sób korzystających z punktu konsultacyjnego 20 15 14 
Liczba rodzin objęta procedurą „Niebieska Karta” 9 8 5 

W ośrodku od 2013 r. zatrudniany jest asystent rodziny. Znaczna część rodzin korzystających to rodziny 
z dziećmi, potrzebującego pomocy nie tylko finansowej, ale często wsparcia w sprawach opieki 
i wychowania nad dziećmi. 

Tabela nr 2. 

Rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Liczba rodzin 8 8 6 
Liczba dzieci w rodzinach 18 20 15 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie wynika, że w latach 2017 – 
2019 udzielono wsparcia rodzinom w związku z następującymi problemami: 

Tabela nr 3. 

2017 rok 2018 rok 

      
 
         2019 rok 
                                        
   

Powody przyznania 
pomocy 

Liczb
a 

rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 82 158 71 127 85 166 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności 

11 49 12 54 13 64 

Bezrobocie 24 51 16 31 20 46 

Bezdomność 7 7 7 7 7 7 

Niepełnosprawność 55 104 53 84 66 104 

Zdarzenie losowe lub 
sytuacja kryzysowa 

1 1 0 0 1 1 

Alkoholizm 24 45 32 64 31 55 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

29 55 24 42 31 50 

Przemoc w rodzinie 9 19 8 22 5 10 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych 

45 139 36 114 50 130 

Trudności w 
przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu 
karnego 

3 3 0 0 4 4 

Z powyższych danych wynika, iż dominującymi problemami rodzin korzystających ze świadczeń 
z pomocy społecznej w ciągu ostatnich  lat były: ubóstwo, niepełnosprawność,  bezradność w sprawach 
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opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba, 
alkoholizm, bezrobocie oraz ochrona macierzyństwa. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych występuje niemalże we wszystkich rodzinach 
z dziećmi, korzystających ze wsparcia tut. ośrodka. Bezradność ta może być rozumiana jako konsekwencja 
innych problemów, takich jak np. uzależnienia, choroba, niepełnosprawność czy bezrobocie, jednakże może 
również stanowić ich przyczynę. Bardzo często problemy występujące w rodzinie zazębiają się, 
współistnieją, dlatego też niełatwo jest określić, który z nich stanowi problem pierwotny. 

W rodzinach objętych pracą socjalną, opieką asystenta rodziny lub nadzorem kuratora występują liczne 
problemy w opiece nad dziećmi: zaniedbywanie nauki, nie realizowanie obowiązku szkolnego, zagrożenie 
demoralizacją, niska samoocena, złe warunki socjalno –bytowe, uzależnienie od alkoholu rodziców. Brak 
odpowiedniego, specjalistycznego wsparcia dla tych rodzin powoduje potencjalne zagrożenie związane 
z koniecznością umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

Jednym z priorytetowych zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest powrót 
dzieci z zastępczych form opieki do środowisk rodzinnych. W tym celu prowadzi się pracę socjalną 
z rodzicami naturalnymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Praca ta polegała na ścisłej współpracy 
pracownika socjalnego bądź asystenta rodziny z rodziną w celu poprawienia sytuacji materialnej i bytowej 
rodziny oraz ubiegania się o powrót dziecka do domu rodzinnego. 

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie w ramach 
wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, borykających się 
z różnorodnymi problemami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy społecznej wysokiego 
profesjonalizmu i zaangażowania w podejmowane działania 

IV.  Adresaci programu 

Odbiorcami działań ujętych w Programie są rodziny i dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Baranów 
przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, w których dzieci umieszczone 
zostały w pieczy zastępczej i wyrażają chęć współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dzieckiem 
i powrotu do domu rodzinnego. 

V.  Cele główne i szczegółowe programu 

Cel główny programu to pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy Baranów w stwarzaniu 
optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie 
rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. 

Cele szczegółowe: 

¾podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny, 

¾wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania 
w społeczeństwie, 

¾podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami 
dysfunkcyjnymi, 

¾pozostawianie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, 

¾wzmacnianie roli i funkcji rodziny, 

¾wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

¾podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 

¾podnoszenie kompetencji służb i instytucji podejmujących działania z rodziną. 

VI.  Przewidywane efekty programu 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

·polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

·wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka, 

·zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia, dla 
rodziny i dziecka, 
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·poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

·przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, 

·zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu, sytuacji 
kryzysowych, 

·wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych 
relacji rodzinnych, 

·umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, poprzez 
przywrócenie jej prawidłowych funkcji, 

·rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program 
wpierania rodziny. 

VII.  Realizator programu 

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie przy udziale:  

1. Urzędu Gminy w Baranowie; 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie; 

3. Zespołu Interdyscyplinarnego; 

4. Placówek oświatowych z terenu Gminy Baranów; 

5. Placówek Opieki Zdrowotnej; 

6. Organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych; 

7. Komisariatu Policji w Jaktorowie; 

8. Kuratorów Sądowych; 

9. Sądów – Wydziały: Karny, Rodzinny i Nieletnich; 

10. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych; 

11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim; 

12. Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim; 

13. Poradni leczenia uzależnień. 

VIII.  Zadania w zakresie wspierania rodziny 

Tabela nr 4 

Nazwa zadania Czas 
realizacji 

Podmiot realizujący Wskaźnik realizacji 

Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
rozwiązywanie już istniejących. 

Monitoring sytuacji rodzin 
zagrożonych dysfunkcjami/rodzin 
dysfunkcyjnych oraz analiza 
zjawisk rodzących potrzebę 
ubiegania się o pomoc. 

 2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 

Przyczyny udzielania 
pomocy. 
Liczba 
przeprowadzonych 
wywiadów 
środowiskowych. 
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Współpraca z kuratorami sądowymi, 
policją, szkołami, placówkami 
wsparcia dziennego, świetlicami 
środowiskowymi w celu 
wypracowania wspólnych działań 
profilaktycznych. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 
Urząd Gminy w 
Baranowie 

Liczba podjętych 
interwencji. 
 
 
Liczba osób objętych 
wsparciem.  

Praca socjalna polegająca na 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
przez rodzinę zdolności do pełnienia 
prawidłowych funkcji w 
społeczeństwie. 

  
2020-2022 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 

Liczba rodzin 
objętych 
wsparciem w postaci 
pracy socjalnej. 

Motywowanie członków rodziny do 
podejmowania działań na rzecz 
niwelowania własnych dysfunkcji 
np. podjęcie pracy, podjęcie terapii 
leczenia uzależnień, terapii dla ofiar 
i sprawców przemocy domowej. 

 
2020-2022 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Baranowie 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Liczba osób, które 
podjęły terapię. 
  
Liczba założonych 
Niebieskich Kart. 
 Liczba osób, które 
ukończyły terapię. 

Dążenie do reintegracji rodzin 
poprzez pomoc rodzinie, z której 
dzieci zostały umieszczone w pieczy 
zastępczej w      odbudowaniu 
odpowiedniego środowiska 
wychowawczego z poprawnymi 
relacjami i rolami, pozwalającymi 
na powrót dzieci do rodziny 
naturalnej. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie  
Zespół 
Interdyscyplinarny   
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  
Placówki oświatowe 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Grodzisku Maz. 

Liczba rodzin 
objętych 
wsparciem asystenta 
rodziny, których 
dzieci zostały 
umieszczone 
w pieczy zastępczej. 

W zależności od zdiagnozowanych 
potrzeb –zapewnienie opieki 
rodzinom przeżywającym trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych przez asystenta 
rodziny. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 

Liczba asystentów 
pracujących na rzecz 
mieszkańców gminy. 
Liczba rodzin, 
którym przydzielono 
asystenta. 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 
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Zapewnienie pomocy materialnej i 
rzeczowej ubogim rodzinom. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie  
Urząd Gminy w 
Baranowie 

Liczba i formy 
udzielonej pomocy. 
Liczba rodzin i dzieci 
w tych rodzinach 
objętych pomocą. 

Objęcie dożywianiem wszystkich 
potrzebujących dzieci. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 
 Urząd Gminy w 
Baranowie 

Liczba dzieci 
korzystających z 
posiłków. 

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 

Liczba rodzin i dzieci 
w tych rodzinach 
objętych 
monitorowaniem. 

Objęcie rodzin dysfunkcyjnych 
profesjonalną pomocą. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 

Liczba 
podejmowanych 
interwencji 
kryzysowych. 
Ilość godzin 
dokonanego 
nieodpłatnego 
poradnictwa 
specjalistycznego. 

Zabezpieczenie środków na pobyt 
dziecka w rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo - wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo 
terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 
Urząd Gminy w 
Jastrzębi 

Liczba dzieci 
umieszczonych w 
poszczególnych 
ośrodkach. 
Wysokość środków 
przeznaczonych na 
pokrycie pobytu 
dzieci w placówkach. 

Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 
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Szczegółowe i wieloaspektowe 
rozpoznanie sytuacji rodziny 
przeżywającej trudności. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 

Liczba rodzin 
przeżywających 
trudności. 

Kierowanie osób uzależnionych na 
leczenie. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Liczba osób, które 
podjęły terapię. 
Liczba osób, które 
ukończyły terapię. 

Włączenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego w rozwiązanie 
problemu przemocy w rodzinie. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Baranowie 
 Zespół 
Interdyscyplinarny 
 Policja 

Liczba założonych 
Niebieskich Kart. 

Udzielanie rodzinom pomocy 
finansowej i rzeczowej (w formie 
żywności, odzieży). 

2020-2022  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 
Urząd Gminy w 
Baranowie 

Liczba rodzin 
objętych pomocą. 

Przydzielenie rodzinom asystenta 
rodziny. 

2020-2022  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 
 Sąd Rodzinny i 
Nieletnich 

Liczba rodzin 
współpracujących z 
asystentem rodziny. 

Udział pracowników socjalnych i 
asystentów rodziny w szkoleniach 
dotyczących pracy z rodziną. 

2020-2022 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Baranowie 

Liczba szkoleń i 
konferencji. 

IX.  Źródła finansowania programu 

Finansowanie 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 odbywać się 
będzie w ramach środków budżetu Gminy Baranów, dotacji oraz środków pozabudżetowych 
pozyskanych z innych źródeł. 

Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej: 

¾10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

¾30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

¾50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. 
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X.  Oczekiwane rezultaty 

Oczekiwanymi rezultatami realizowanego w latach 2020-2022 Programu Wspierania Rodziny 
w gminie Baranów są: 

¾Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej i przywrócenie im zdolności do prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich, 

¾Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin z różnego rodzaju dysfunkcjami, 
uzależnieniami, 

¾Powrót dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej, 

¾Podniesienie świadomości społeczeństwa o dostępnych formach wsparcia rodzin przeżywających 
trudności lub nimi zagrożonych, 

¾Rozwijanie współpracy różnorodnych podmiotów na rzecz wspierania rodziny. 

XI.  Monitoring i ewaluacja 

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. 
W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą dalsze 
potrzeby i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie. 

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu 
zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw. 

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie podlegał 
ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez 
podmioty zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający 
i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie 
efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na 
ich realizację. 
Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz 
doskonalenie dotychczas ustalonych. 

W terminie do dnia 31 marca każdego roku przedstawiane będzie Radzie Gminy Baranów roczne 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
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