U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09
Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.), oraz art. 17 ust.1 pkt 13,
art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr
115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Gminy Spytkowice

u c h w a l a, co następuje:
§ 1

Uchwala się Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVII / 235 / 09
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną
Wstęp

Rodzina to pojęcie bliskie każdemu człowiekowi. Decydują o tym nie tylko względy
emocjonalne, ale również społeczne.
W oparciu o diagnozę problemów społecznych stwierdzono, że dominującymi problemami
społecznymi występującymi na terenie Gminy Spytkowice są: ubóstwo, bezrobocie,
bezradność

w

sprawach

opiekuńczo

–

wychowawczych

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm co wiąże się
z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny.
Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych
środków i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do
współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc powinna być
nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie,
w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, instytucji, kościołów.
Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728) jest
dążenie do poprawy funkcjonowania rodziny, poprzez gminny system profilaktyki nad
dzieckiem i rodziną.
Uchwałą Nr XXXVIII/318/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 10 lutego 2006 r. przyjęto do
realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy
Spytkowice na lata 2006 – 2010, której zasadniczym celem jest wypracowanie sprawnego
i efektywnego programu pomocy, umożliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów
społecznych.
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1. Cel główny systemu

Celem systemu jest poprawa sytuacji życiowej rodzin dotkniętych problemami
społecznymi i zapobieganie patologii (marginalizacji, uzależnieniom, degradacji,
przestępczości, przemocy).

2. Cele szczegółowe:
wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów
pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,
aktywizowanie dzieci, młodzieży i rodziców do działań na rzecz własnego rozwoju,
udzielanie rodzinie kompleksowej pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa
i terapii,
upowszechnianie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia,
dostosowanie organizacji placówek do potrzeb dzieci i rodzin.

3. Współrealizatorami systemu będą:
Urząd Gminy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach,
Placówki oświatowe,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,
Policja,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna,
Lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowe,
Kościół,
Organizacje pozarządowe.

4. Źródło finansowania:
budżet gminy,
budżet państwa,
inne źródła.
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2. PODSTAWOWE ZADANIA
Lp.

Tematy

Zadania

Termin

Odp. za realizację

I.

Instytucjonalna
pomoc rodzinie

- wyzwalanie, wzmacnianie zasobów tkwiących w rodzinie,
- poprawa jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i
innymi problemami społecznymi,
- pomoc rodzinie w uzyskaniu samodzielności finansowej,
- wspieranie rodzin w ich funkcjach opiekuńczowychowawczych,

2009 - 2010

GOPS

II.

Wzmacnianie
potencjału
rozwojowego rodziny.

- inicjowanie programów służących rozwojowi dziecka
i rodziny
- rozwijanie lokalnej infrastruktury informacyjnej,
edukacyjnej, terapeutycznej wspomagającej rodzinę
w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,

2009 - 2010

GOK
GOPS
Placówki Oświatowe
GKRPA

III.

Wspieranie rodziców
w funkcjach
opiekuńczowychowawczych, w
szczególności w
rodzinach niepełnych
i wielodzietnych

- organizowanie na terenie placówek oświatowych zajęć
informacyjno - warsztatowych poszerzających wiedzę
rodziców na temat prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży,
- rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie,
- budowanie systemu wsparcia dla rodzin, zagrożonych
uzależnieniami i przemocą,
- poradnictwo dla rodziców w zakresie
rozpoznawania zagrożeń dot., uzależnień dzieci
i młodzieży,
- kreowanie pozytywnych wzorców zachowań, postaw i
działań dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego
otoczenia,
- promowanie różnorodnych form wypoczynku rodzinnego

2009 - 2010

Placówki Oświatowe
GKRPA
GOPS
Policja
GOK

IV.

Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży oraz
przeciwdziałanie
uzależnieniom.

- promocja programów profilaktyczno edukacyjnych
realizowanych przez policję,
- promocja programów edukacyjnych, profilaktycznych,
terapeutycznych, związanych z uzależnieniami od
nikotyny, alkoholu i narkotyków, adresowanych do dzieci
i młodzieży

2009 - 2010

GKRPA
Policja
Placówki Oświatowe

Przewiduje się, że system przyniesie następujące rezultaty:
ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań,
pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
rozbudzeni w dzieciach i młodzieży wiary we własne możliwości
i określenie stosownego dla nich poziomu dążeń i aspiracji,
poprawa ocen dzieci w szkole,
poprawa relacji w rodzinie ( rodzice – dziecko),
zorganizowanie grup pomocowych,
uruchomienie świetlic środowiskowych.
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