
Uchwała Nr XX/143/08 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 30 kwietnia 2008r. 
 
 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 
2008 – 2012.  
 
  
  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2000r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)u c h w a l a się, co następuje 
 
 
 
§ 1Przyjmuje się Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008 – 
2012, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa 
 
 
§ 3Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                       Andrzej Legan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr XX/143/08 z dnia 30.04.2008r. 

GMINNY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI  
NAD DZIECKIEM I RODZIN Ą  

 
 
WSTĘP 
 
 
 Jedną z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie jest rodzina.  
Rodzina jest naturalną i pierwszą formą wspólnoty ludzi widziana jako wspólnota osób. KaŜda z 
nich ma własną godność i wartość osobową, którą pozostali jej członkowie powinni uszanować.  
 Rodzina jako instytucja jest formalnie ustanowiona i funkcjonuje według określonych 
norm społecznych w ramach dalszego systemu kontroli społecznej.  
 Wspomniana grupa społeczna jest pierwszym i najwaŜniejszym środowiskiem  
dla dziecka. W związku z tym tak bardzo istotnym jest zachowanie pewnych relacji między jej 
członkami.  
 Właściwe wychowanie i prawidłowa opieka nad dzieckiem to silna podstawa  
dla jego przyszłego znaczenia w społeczeństwie. MoŜe to się odbywać jedynie  
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie.  
 Najczęściej w rodzinach dysfunkcyjnych obserwuje się zachowania agresywne  
u dzieci. W takich przypadkach dochodzi do zaburzenia procesów socjalizacji.  
Dzieci mogą zachowywać się agresywnie, wykazywać nadpobudliwość ruchową, unikać kontaktu z 
rodzicami, izolować się od nich. Przyczynami takich zachowań moŜe  
być: alkoholizm, narkomania, zła sytuacja bytowa rodziny, brak naleŜytego przygotowania 
rodziców do ich ról i wszelkie inne czynniki stojące na drodze bezpieczeństwa emocjonalnego i 
fizycznego. Te negatywne aspekty funkcjonowania rodziny prowadzą  
do patologii społecznych, wykolejenia społecznego dzieci i mogą powodować między innymi 
umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  
 Środowiskiem szczególnie dewiacyjnym i nerwicogennym dla dzieci  
są rodziny z problemem alkoholowym. Liczne nieporozumienia i awantury naruszają równowagę 
domowników pozbawiając ich poczucia bezpieczeństwa.  
Rzeczą oczywistą jest, iŜ u wielu dzieci rodziców z problemem alkoholowym mamy  
do czynienia z jawnymi problemami.  
 Zadaniem pomocy społecznej jest tworzenie warunków budowania zintegrowanego  
i efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. W związku tym 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie w celu zapobiegania rodzeniu  
się dewiacji w środowisku opracował program na lata 2008 – 2012.  
 
 

I.  Cel nadrzędny programu 
 
 Celem przewodnim niniejszego programu jest polepszenia sytuacji dziecka, 
zmniejszenie czynników ryzyka zachowań dewiacyjnych, przestępczych, aspołecznych; 
zapobieganie patologii społecznej tj. przestępczości, przemocy, uzaleŜnieniom.  
 

II.  Zadania programu Opieki nad dzieckiem i rodziną. 
 
 ZałoŜeniem programu jest współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi  
i dewiacyjnymi; rozpoznawanie potrzeb poszczególnych sołectw.  
 Działania mające na celu osiągnięcie załoŜonego celu: 

1. Zapobieganie patologii rodziny oraz patologii wychowywania dzieci: 
- pomoc finansowa, materialna dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej; 
- organizowanie specjalistycznej pomocy dla rodziny i dziecka w sytuacji zagroŜenia; 
- organizowanie kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagroŜonych; 



- współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnictwo rodzinne, 
praca socjalna, współpraca ze szkołami, policją, kuratorami sądowymi. 

2. Wsparcie rodzin dewiacyjnych profesjonalną pomocą w zakresie: 
- pomoc rodzinie w unormowaniu sytuacji rodzinnej w celu przywrócenia opieki  
nad dziećmi 
- pomoc socjalna rodzinom 
- pomoc finansowa (zasiłki okresowe) 
- pomoc w poszukiwaniu pracy  
- współpraca z placówkami leczniczymi w celu pomocy rodzinie w podjęciu leczenia 
odwykowego 

3. Pomoc finansowa w wyposaŜeniu dzieci do szkoły (ksiąŜki, pomoce dydaktyczne) 
4. Kwalifikowanie i przyznawanie pomocy w postaci posiłków 
5. Pomoc młodzieŜy w integracji ze środowiskiem 
6. Promocja działalności programu „Niebieska Linia” 
7. Wspieranie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieŜy 
8. Pomoc osobom i rodzinom bezrobotnym: 

- aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych 
- prace interwencyjne i społecznie uŜyteczne dla długotrwale bezrobotnych 

9. Pomoc dla rodzin uzaleŜnionych od alkoholu 
- udzielanie rodzinom z w/w problemem pomocy psychologicznej i prawnej, zwalczanie 
zjawiska przemocy w rodzinie. 
 

 
 Realizacja programu odbywać się będzie w latach 2008 – 2012 i jest to praca ciągła. 
Efekty zaleŜeć będą od ścisłej współpracy podmiotów, wykonawców oraz środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel. Ośrodek przeznacza na realizację zadań środki własne gminy, ale nie 
wyklucza współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
Kościołem itp.  
 
 
 
 Koordynatorami programu będą: 
− pracownicy socjalni GOPS w Kłodawie 
− pełnomocnik Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 
− policja 
− pedagodzy szkolni 
 
 Partnerami w realizacji programu: 
− Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
− Szkoły 
− Urząd Gminy w Kłodawie 
− organizacje pozarządowe 
− Placówki słuŜby zdrowia 
− PCPR 
− Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

  
 
 
 


