
Uchwała Nr 244/5/XXVI/09
Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  03 kwietnia 2009 r.

w sprawie utworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną na lata 2009-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)  oraz  art.  17  ust.  1  pkt  13
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z
późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się "Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata
2009-2014" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 Mirosław Wdowiak

_____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i

Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1367, Nr 223,

poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.



Za cznik do Uchwa y
Rady Miejskiej w I owej
Nr 244/5/XXVI/09 z dnia
03 kwietnia 2009r.

Gminny System  Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin
na lata 2009-2014



I. Wst p
Podstaw  do rozwi zywania problemów spo ecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu
prawid owych relacji w rodzinie oraz we w ciwym wype nianiu ról spo ecznych przez jej
cz onków. Wsparcie rodziny powinno by  w miar  mo liwo ci wczesne i mie  charakter
profilaktyczny i ochronny.
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci,

odzie y oraz kszta towania warto ci i norm zwi zanych z ich wychowaniem.
Rodzina, w pierwszej kolejno ci, powinna mie  mo liwo  samodzielnego zmierzenia si  ze swymi
problemami, co pozwala zwi kszy  jej szans  na prawid owe funkcjonowanie w rodowisku oraz
stymuluje aktywno  w asn , wyzwala potencja  i pozwala na uczenie si  nowych umiej tno ci.
Pomoc powinna w miar  mo liwo ci doprowadzi  do yciowego usamodzielnienia osób i rodzin
poprzez przezwyci anie trudnych sytuacji yciowych przy wykorzystaniu w asnych zasobów oraz
zasobów rodowiska. Osoby i rodziny korzystaj ce z pomocy spo ecznej s  obowi zane do
wspó udzia u w rozwi zywaniu ich trudnej sytuacji yciowej.
Pomoc powinna by  nakierowana na wykorzystanie zasobów w asnych rodziny, na wsparcie osoby
w rodzinie, w rodowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, Ko cio a,
organizacji pozarz dowych.
Wsparcie instytucjonalne nast puje  w sytuacji, gdy osoba staje przed problemami, których
samodzielnie nie potrafi rozwi za .
Formy wsparcia dziennego powinny by  wykorzystane przed formami ca odobowymi.
Pomoc powinna s  odbudowie i podtrzymaniu umiej tno ci uczestniczenia w yciu
spo eczno ci lokalnej i pe nieniu ról spo ecznych.
Dlatego te , zadaniem pomocy spo ecznej jest tworzenie warunków budowania zintegrowanego i
efektywnego systemu zapobiegania i rozwi zywania problemów spo ecznych. Natomiast, wyrazem

enia do poprawy funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej jest „ Gminny system  profilaktyki i
opieki nad dzieckiem i rodzin ” okre laj cy zadania i sposób ich realizacji.

II. G ówny cel programu :

Profesjonalna i profilaktyczna praca z rodzin  biologiczn  dziecka.

III. Cele szczegó owe:

4.1. Utrzymanie dziecka w rodzinie :

pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyci aniu problemów
opieku czo – wychowawczych poprzez odtworzenie albo wzmocnienie ich funkcji,
zapewnienie dzieciom i m odzie y odpowiednich warunków do ycia i rozwoju zgodnie z
ich potrzebami i przys uguj cymi im prawami,
pomoc  m odzie y  w yciowym usamodzielnieniu poprzez nabycie umiej tno ci
spo ecznych umo liwiaj cych prawid ow  adaptacj  spo eczn  oraz integracj  ze
rodowiskiem,

przeciwdzia anie szerzeniu si  postaw destrukcyjnych , agresywnych , aspo ecznych w
rodowisku dzieci i m odzie y.

4.2. Aktywne rozwi zywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie:

obj cie opiek  psychologiczn , pedagogiczn , prawn , medyczn  i socjaln  rodziny w
której wyst puje kryzys poprzez nawi zanie wspó pracy z odpowiednimi specjalistami,
wsparcie instytucjonalne rodziny pozostaj cej w kryzysie (zabezpieczenie w gminie lokalu
dla ofiar przemocy).



Kierunki dzia ania :

1. Systematyczna praca socjalna i pedagogiczna z rodzinami z problemem opieku czo  –
wychowawczym polegaj ca na :

diagnozie deficytów w zakresie pe nienia ról rodzicielskich, wydolno ci opieku czo
–  wychowawczej , zaniedba  wzgl dem dzieci ,
diagnozie – ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, rodowisku szkolnym,
rówie niczym.

2. Pomoc materialna dla rodzin pozostaj cych w trudnej sytuacji ekonomicznej:

a) z systemu pomocy spo ecznej ,
b) z systemu wiadcze  rodzinnych.

3. Systematyczna wspó praca z istniej cymi w powiecie jednostkami zapewniaj cymi
opiek  dla dzieci i organizowanie dora nej opieki nad dzieckiem.

4. Systematyczna wspó praca z wymiarem sprawiedliwo ci w ciwym ze wzgl du
      na  po enie gminy , w szczególno ci :

a)  s dem rodzinnym ,
b) lokaln  policj
c) kuratorami s dowymi dla dzieci i m odzie y

5. Systematyczne wspó dzia anie O rodka Pomocy Spo ecznej z placówkami o wiatowymi w
celu bie cej analizy sytuacji dzieci i m odzie y ucz szczaj cej do szkó , a w szczególno ci
przeciwdzia anie pojawiaj cym si  patologiom.

6. Wspieranie dzia  maj cych na celu tworzenie nowych i wzmacnianie dzia     ju
istniej cych wietlic rodowiskowych zapewniaj cych dzieciom pomoc w   nauce, opiek  i
rozrywk  po lekcjach.

7. Utworzenie Zespo u Interdyscyplinarnego.

W celu skutecznej realizacji Programu, ustalono  trzy obszary dzia :

obszar rodziny,
obszar szko y,
obszar rodowiska lokalnego.

Realizacj   Programu w obszarze domu rodzinnego zapewniaj  w szczególno ci nast puj ce
dzia ania:

1) aktywny udzia  w podwy szeniu  kwalifikacji i umiej tno ci wychowawczych rodziców i
opiekunów,

2) otwarto  na potrzeby i problemy cz onków rodziny,
3)  w ciwa opieka wychowawcza rodziców i opiekunów wobec dzieci,
4) pomoc w lekcjach i likwidacji trudno ci w nauce,
5) przeciwdzia anie bezrobociu cz onków rodziny  poprzez  szukanie nowych mo liwo ci

zarobkowych,
6) kontrola czasu wolnego i rodowiska rówie niczego dzieci.



Do form realizacji programu w obszarze domu rodzinnego nale :

1) kursy, szkolenia, poradnictwo, aktywizacja zawodowa,
2) pogadanki, ulotki, broszury,
3) kontrole, wywiady rodowiskowe, fachowe konsultacje,
4) praca z dzieckiem, badania w Poradni Pedagogicznej,
5) indywidualne konsultacje z O rodkiem Pomocy Spo ecznej, Powiatowym Urz dem

Pracy,
6) prawid owa komunikacja interpersonalna rodzic – dziecko, szkolenia, konsultacje z

psychologiem i pedagogiem.

Realizacj  Programu w obszarze szkolnym zapewniaj  w szczególno ci nast puj ce dzia ania:

1) likwidowanie trudno ci w nauce,
2) profilaktyka wad psychofizycznych uczniów,
3) profilaktyka uzale nie  i pomoc w ich zwalczaniu,
4) organizacja czasu wolnego dzieci i m odzie y,
5) pomoc rzeczowa i finansowa,
6) badanie rodowiska ucznia.

Do form realizacji Programu w obszarze szkolnym nale :

1) organizacja zaj  indywidualnych i wyrównawczych,
2) organizacja zaj  korekcyjnych, logopedycznych, konsultacji z psychologiem i

pedagogiem,
3) terapie, pogadanki z piel gniark , pedagogiem, lekcje wychowawcze, wietlice, filmy,

zadania z katalogu Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych,
4) organizacja zaj  pozalekcyjnych,
5) stypendia, do ywianie w sto ówce szkolnej, akcje charytatywne, zbiórka odzie y, zakup

podr czników i przyborów szkolnych,
6) wywiady rodowiskowe.

Realizacj  programu w rodowisku lokalnym zapewniaj  w szczególno ci nast puj ce dzia ania:

1) przeciwdzia anie bezrobociu,
2) cz sta kontrola rodzin dysfunkcyjnych zagro onych patologiami,
3) profilaktyka i opieka nad osobami uzale nionymi,
4) wspieranie rodziców i opiekunów w ich funkcjach wychowawczo- opieku czych,
5) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej,
6) aktywizacja spo eczno ci lokalnej i organizacja czasu wolnego,
7) zapewnienie opieki medycznej i psychologicznej,
8) poprawa stanu porz dku i bezpiecze stwa publicznego,
9) poprawa funkcjonowania rodzin z dzie mi niepe nosprawnymi.

Do form realizacji Programu w rodowisku lokalnym nale :

1) kursy kwalifikacyjne, dost p i korzystanie z Internetu, pomoc dora na w za atwianiu
formalno ci,

2) wywiady rodowiskowe, diagnozowanie rodowiska, wizyty piel gniarek
rodowiskowych, patrole Policji, wspó praca i partnerstwo podmiotów,

3) realizacja programów profilaktycznych, poradnictwo, w tym poradnictwo
psychologiczne i prawne, kierowanie do leczenia w placówkach stacjonarnych osób
uzale nionych od narkotyków i alkoholu,



4) wiadczenia socjalne, wiadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, stypendia, pomoc
rzeczowa i finansowa,

5) organizacja imprez lokalnych, promowanie zdrowego stylu ycia, organizacja
wypoczynku zimowego i letniego,

6) wspieranie dzia wietlic socjoterapeutycznych i rodowiskowych,
7) bezp atne przegl dy stomatologiczne, prowadzenie wicze  korekcyjnych.

IV   Realizatorami programu s  w szczególno ci:

1. Urz d Miejski w I owej
2. Rada Miejska
3.  O rodek Pomocy Spo ecznej
4. Szko y Podstawowe
5. Gimnazjum
6. Szko a Ponadgimnazjalna
7. Komisariat Policji
8. WCPR
9. Gminne Centrum  Kultury i Sportu
10. Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
11. PCPR w aganiu
12. PUP w aganiu
13. Przedszkole Miejskie w I owej

Partnerami: Instytucje rz dowe, samorz dowe, organizacje spo eczne.
Wszystkie wy ej wymienione instytucje wraz ze swoim zakresem dzia ania i zasobami kadrowymi
stanowi  lokalny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin .

V ród o finansowania i termin :

Dzia ania w zakresie opieki nad dzieckiem i rodzin  finansowane b   ze rodków bud etu  Gminy
oraz mo liwie innych róde  w tym z Unii Europejskiej.
Przedstawione dzia anie w zakresie opieki nad dzieckiem i rodzin , obejmuje teren Gminy I owa a
jego realizacja planowana jest na okres od miesi ca kwietnia 2009r. do  grudnia 2014r.


