
UCHWAŁA NR 318/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć do realizacji Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Konopiska na lata 

2010-2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska .  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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Wstęp 
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..."  


(J. Korczak)  
W polityce społecznej kwestie dziecka traktujemy z uwagą i w sposób szczególny. Dzieje się tak 
przede wszystkim dlatego, Ŝe dzieci wymagają szczególnej troski i ochrony, a działalność na ich 
rzecz powinna koncentrować się przede  wszystkim na ochronie ich praw, wyrównywaniu szans 
Ŝyciowych poprzez ułatwianie dostępu do oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz 
asekurowaniu w obliczu ryzyka i róŜnych zagroŜeń Ŝyciowych. Tymczasem, mimo wysiłków 
społeczeństwa, sytuacja dzieci i szerzej rodziny w naszym kraju daleka jest od stanu 
zadawalającego. Szansą na poprawę tego stany rzeczy jest budowa lokalnych systemów profilaktyki 
i opieki nad dzieckiem i rodziną . Niniejszy dokument opracowany zgodnie ustawą o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. – art. 17 ust.1 pkt.13  ma wzmacniać pozycję dziecka i rodziny 
na terenie gminy. 


„Zdrowa” rodzina spełnia kilka podstawowych zasad: w miarę moŜliwości zaspokaja potrzeby 
swoich członków, rozwija się, daje poczucie bezpieczeństwa, opiera się na wzajemnym zaufaniu, 
szczerości, jest otwarta i obowiązują w niej określone normy. Rodzina, w której pojawia się jakiś 
problem mniej lub bardziej cierpi na swoim funkcjonowaniu w zaleŜności od tego, z jakiego 
rodzaju problemem się boryka - mogą to być: zaburzone relacje miedzy członkami rodziny, rozwód, 
choroba, śmierć czy teŜ brak pełnej rodziny. Współczesna rodzina najczęściej jednak odczuwa 
pogorszenie połoŜenia ekonomicznego w sytuacji bezrobocia, niskich płac, wzrost kosztów 
utrzymania i kształcenia. Rodzina przestaje prawidłowo funkcjonować takŜe w przypadku, gdy 
pojawiają się sytuacje patologiczne takie jak: uzaleŜnienie od alkoholu czy innych środków 
odurzających, przemoc stosowana najczęściej do najsłabszych członków rodziny, przestępstwa. 
Rodzina jest miejscem, gdzie jednostka dorasta, dojrzewa i kształtuje się do momentu, kiedy jest 
gotowa do samodzielnego Ŝycia. Jej zadaniem jest przekazanie następnym pokoleniom dorobku 
kulturowego społeczeństwa, dostarczanie wzorców i modeli osobowych, autorytetów, zachowań w 
codziennym Ŝyciu. Rodzice, często nieświadomie dokonują socjalizacji dziecka przekazując 
określony system wartości i norm społecznych, według których sami Ŝyją. Uczą funkcjonowania w 
grupie, przyjmowania zadań i obowiązków, pełnienia ról społecznych. Od rodziny zaleŜy przyszła 
integracja ze społeczeństwem ich członków. Z uwagi na doniosłość i wagę, jaką pełni rodzina w 
kształtowaniu przyszłych członków społeczeństwa, naleŜy przede wszystkim wspierać ją w taki 
sposób, aby prawidłowo realizowała wszystkie swoje funkcje. 


Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu 
prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej 
członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę moŜliwości wczesne i mieć charakter 
profilaktyczny i ochronny. 


Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i 
młodzieŜy oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 


Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć moŜliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi 
problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz 
stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na uczenie się nowych umiejętności. 


Pomoc powinna w miarę moŜliwości doprowadzić do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin 
poprzez przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz 
zasobów środowiska. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do 
współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji Ŝyciowej. 


Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby 
w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, Kościołów, 
organizacji pozarządowych. 







Wsparcie instytucjonalne w sytuacji, gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje 
przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Formy wsparcia dziennego powinny 
być wykorzystane przed formami całodobowymi. 


Pomoc powinna słuŜyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w Ŝyciu 
społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. 


Zadanie to winno być realizowane przede wszystkim przez : 


• Wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach;  
• Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych;  
• Poprawę bezpieczeństwa socjalnego rodzin;  
• Poprawę jakości Ŝycia rodzin zagroŜonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi;  
• Zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej 


infrastruktury Gminy.  


Rodzina i dziecko są chronione zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i międzynarodowym. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 stanowi, Ŝe małŜeństwo, macierzystwo i 
rodzicielstwo znajduj się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejne artykuły 
konkretyzuj to stwierdzenie, odnosząc je do róŜnych aspektów Ŝycia rodzinnego. Problematykę 
rodzinną podejmują równieŜ ratyfikowane przez Polskę akty międzynarodowe. Jednym z ich jest 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, której art. 16 stanowi, iŜ Rodzina jest naturalną i 
podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. 
Zapis dotyczący rodziny figuruje równieŜ w pkt. 16 pierwszej części Europejskiej Karty 
Społecznej. Mówi on, Ŝe rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa ma prawo do 
odpowiedniej ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej dla zapewnienia jej pełnego rozwoju. 
 


1. Adresaci gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem  i rodziną: 


• rodziny zagroŜone patologią; 
• rodziny dotknięte przemocą domową; 
• rodziny niewydolne wychowawczo; 
• rodziny dotknięte alkoholizmem, narkomanią; 
• rodziny niewydolne ekonomicznie. 


2. Zadania gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem  i rodziną : 


• Zapobieganie powstawaniu sytuacji wymagających interwencji kryzysowej,  
• Zapobieganie uzaleŜnieniom od substancji psychoaktywnych,  
• Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieŜy,  
• Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,  
• Zapobieganie niedoŜywieniu dzieci,  
• Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas pracy rodziców,  
• Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,  
• Udzielanie pomocy w przezwycięŜaniu uzaleŜnień,  
• Zapewnienie opieki nad dziećmi wymagającymi oddziaływania wychowawczego,  
• Pomoc w przezwycięŜaniu trudności szkolnych,  
• Zapewnienie integralnego rozwoju psychofizycznego,  
• Zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny,  
• Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym.  


      3.  Zasady ogólne systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem 







i rodziną: 
• Podmiotowość rodziny, ochrona praw rodziny i dziecka.  


• Pierwszeństwo prawa dziecka do Ŝycia w zdrowej rodzinie.  
• Kompleksowość działań podmiotów publicznych i niepublicznych w działaniach na rzecz 


rodzin.  
• Pierwszeństwo dziecka do ochrony i praw – zwłaszcza niepełnosprawnego oraz 


zagroŜonego ubóstwem, deprawacją, degradacją i marginalizacją społeczną.  
• Edukacja podstawowym warunkiem rozwoju jednostkowego i zbiorowego – priorytet dla 


rozwoju indywidualnego potencjału i zdolności kaŜdego dziecka.  
• Profilaktyka przed interwencją w rozwiązywaniu problemów rodziny i młodego pokolenia.  
• Promocja rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi i młodzieŜą, opartych na 


subsydiarności, elastyczności, kompleksowości, efektywności, ciągłości i róŜnorodności 
form działania.  


• Wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych.  


3. Główne cele: 
• Poprawa jakości Ŝycia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin;  
• Przeciwdziałanie stanom groŜącym degradacją społeczną, bezradnością społeczną;  
• Kompensowanie deficytów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i 


materialnych rodzin i dzieci;  
• Promowanie zdrowego stylu Ŝycia;  
• Integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka oraz 


prewencja, redukcja, likwidacja czynników dezorganizujących środowisko wychowawcze 
dzieci i młodzieŜy;  


• Rozwijanie środowiska społecznego sprzyjającego wyzwalaniu potencjału intelektualnego, 
twórczego, organizacyjnego i społecznego ludzi młodych;  


• Ochrona dzieci i młodzieŜy przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, uzaleŜnieniami, 
deprawacją, wykolejeniem oraz przestępczością.  


4. Obszar gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodziną: 


4.1. FUNKCJONOWANIE RODZINY  
 CELE OPERACYJNE  


1. pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji (praca z rodziną);  
2. wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia rodziny: psychologicznego, prawnego, 


socjalnego;  
3. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką nad rodziną oraz 


przemocą w rodzinie;  
4. wzmacnianie potencjału rozwojowego rodziny;  
5. wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych.  


ZADANIA DO REALIZACJI 


1. zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym czasowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w 
sytuacjach kryzysowych;  


2. warunkowanie pomocy przez zawieranie kontraktów; 
3. praca socjalna; 
4. wsparcie psychologiczne i prawne dla rodzin z  dziećmi w sytuacjach kryzysowych 


wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  
5. udostępnienie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego;  
6. zorganizowanie wsparcia dla ofiar przemocy;  







7. prowadzenie i rozwijanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych;  
8. dofinansowanie doŜywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz w 
świetlicach;  


9. rozwój i realizacja oferty imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci ; 
10. budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na 


rzecz ofiar przemocy i wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi;  
11. inicjowanie programów słuŜących rozwojowi młodego pokolenia i rodziny, wzmocnieniu 


czynników zapobiegających dezorganizacji Ŝycia rodzinnego;  
12. rozbudowa zaplecza usługowego wspierającego rodzinę w wypełnianiu jej funkcji i zadań;  
13. rozwijanie lokalnej infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej 


wspomagającej rodzinę w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów społecznych;  
14. organizowanie na terenie placówek oświatowych zajęć informacyjno-warsztatowych 


rozbudowujących wiedzę rodziców na temat wychowywania  dzieci i młodzieŜy;  
15. włączenie rodziców w proces dydaktyczno – wychowawczy dzieci.  
16. rozwijanie form opieki krótkoterminowej;  
17. utworzenie rodzinkowego domu dziecka; 
18. utworzenie klubu integracji społecznej; 
19. rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie;  
20. budowanie systemu wsparcia dla rodzin i edukacji dla rodzin dotkniętych uzaleŜnieniami i 


przemocą;  
21. budowanie poradnictwa i edukacji dla rodziców słuŜących rozpoznawaniu zagroŜeń i 


uzaleŜnień dzieci i młodzieŜy.  


 REALIZATORZY 


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
2. placówki oświatowe i Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,  
3. Samorząd lokalny  
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  
5. organizacje pozarządowe,  
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
7. Punkt Konsultacyjno Informacyjny Dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu i Ich Rodzin,  
8. Kościół ,  
9. Policja.  


 4.2. SYTUACJA  MATERIALNA RODZINY   


CELE OPERACYJNE: 


1. poprawa standardu i jakości Ŝycia rodzin umoŜliwiających realizowanie funkcji i zadań 
słuŜących rozwojowi oraz osiąganiu samodzielności, zaradności, niezaleŜności i 
odpowiedzialności jej członków;  


2. wspieranie rodzin zagroŜonych ubóstwem. 


ZADANIA DO REALIZACJI:  


1. diagnoza i monitoring warunków i jakości Ŝycia rodziny;  
2. rozbudowa zintegrowanego systemu chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa 


socjalnego (wsparcie dla rodzin z osobą długotrwale bezrobotną);  
3. pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację projektów aktywizujących oraz 


ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy bezrobotnym członkom rodzin; 
4. rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnymi członkami 


rodziny lub osobami starszymi;  
5. dostarczenie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom Ŝyjącym w trudnych 


warunkach materialnych;  
6. pomoc realizowana dzięki świadczeniom rodzinnym oraz świadczeniom z funduszu 







alimentacyjnego; 
7. zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z rodzin ubogich posiłków w szkole, wyposaŜenia w 


podręczniki i przybory szkolne, wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych.  


 REALIZATORZY 


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
2. placówki oświatowe i Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,  
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
4. Samorząd lokalny,  
5. organizacje pozarządowe,  
6. Kościół.  


 4.3. EDUKACJA  


 CELE OPERACYJNE: 


1. wzbogacenie standardowej oferty dydaktycznej;  
2. promocja i wspieranie uczniów uzdolnionych;  


ZADANIA DO REALIZACJI: 


1. włączanie w proces dydaktyczny programów otwierających świadomość młodego pokolenia 
na problemy osób starszych i ludzi niepełnosprawnych oraz zagroŜenia cywilizacyjne i 
zachowania prowadzące do utraty bezpieczeństwa fizycznego, zdrowotnego i socjalnego;  


2. wspieranie zajęć słuŜących budowaniu postaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności 
społecznych oraz przedsiębiorczości młodego pokolenia;  


3. szkoła jako placówka integrująca wiedzę z róŜnych dziedzin; słuŜąca wszechstronnemu 
rozwojowi indywidualnemu, ucząca krytycyzmu oraz angaŜująca i przygotowująca uczniów 
do rozwiązywania problemów jednostki, rodziny i społeczności;  


4. wypracowanie procedury efektywnej selekcji, wyróŜniania, nagradzania i monitoringu 
rozwoju młodzieŜy uzdolnionej.  


 REALIZATORZY: 


1. placówki oświatowe i Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,  
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
3. Samorząd lokalny.  


 4.4.WYCHOWANIE   


 CELE OPERACYJNE: 


1. wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg 
procesu wychowania;  


2. ochrona dzieci i młodzieŜy przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i 
społecznym wykluczeniem  


 ZADANIA DO REALIZACJI: 


1. kontynuowanie, wzbogacenie istniejących programów profilaktycznych i edukacyjnych 
wspierających wychowanie dzieci i młodzieŜy;  


2. inicjowanie programów wyłaniania liderów młodzieŜowych w róŜnych sferach Ŝycia 
publicznego;  


3. inicjowanie programów informujących o źródłach zagroŜeń cywilizacyjnych i kulturowych, 
metodach i technikach budowania odporności na manipulację medialną, grupową, 
ekonomiczną, sposobach prewencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;  


 REALIZATORZY: 


1. placówki oświatowe i Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,  







2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  


 4.5. SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK   


 CELE OPERACYJNE: 


1. rozbudowa warunków słuŜących aktywności sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia 
oraz uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w zajęciach sportowo- rekreacyjnych;  


2. promocja form spędzania czasu wolnego przez młodzieŜ, sprzyjających rozwojowi 
zainteresowań i przeciwdziałaniu nudzie.  


 ZADANIA DO RELIZACJI: 


1. współpraca z klubami sportowymi;  
2. wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy;  
3. wyrównywanie dysproporcji w dostępie dzieci i młodzieŜy do oferty sportowej, rekreacyjnej 


turystycznej;  
4. wspieranie zajęć rekreacyjnych i sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;  
5. wspieranie róŜnych form turystyki krajowej;  
6. realizacja projektów słuŜących zdrowemu stylowi Ŝycia, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i 


biernym formom spędzania czasu wolnego;  
7. poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;  
8. organizowanie zajęć sportowych dla niepełnosprawnych; 
9. w okresie wakacyjnym zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŜy;   


REALIZATORZY: 


1. placówki oświatowe i Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,  
2. Gminna Komisja Problemów alkoholowych,  
3. Samorząd lokalny,  
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
5. organizacje pozarządowe,  
6. kluby sportowe.  


 4.6. ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ 


 CELE OPERACYJNE: 


1. kompensowanie deficytów zdrowotnych oraz świadczeń i usług z zakresu promocji zdrowia 
i zadań ze sfery zdrowia publicznego (poza pakietem ubezpieczenia zdrowotnego).  


ZADANIA DO REALIZACJI: 


1. wspieranie cyklicznych badań stanu zdrowia i sprawności młodego pokolenia; 
2. realizacja ochrony zdrowia z zakresu zdrowia publicznego (higiena, szczepienia ochronne 


itp.);  
3. realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych w szkole – wady postawy, 


wzroku, uzaleŜnień i prawidłowego Ŝywienia;  
4. realizacja programów propagujących zasady bezpiecznego zachowania na drodze, ulicy, w 


domu, w czasie zabawy, na wakacjach, w kontaktach z innymi ludźmi.  
 REALIZATORZY: 


1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gminny Ośrodek Zdrowia w 
Konopiskach  


2. zakład usług medycznych „ALMED” s.c. w Aleksandrii 
3. samorząd lokalny,  
4. placówki oświatowe i Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,  
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  







 4.7. ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY 


CELE OPERACYJNE: 


1. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i społecznej pewności siebie dzieci i młodzieŜy;  
2. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieŜy;  
3. profilaktyka przestępczości dziecięcej i młodzieŜowej.  


ZADANIA DO REALIZACJI: 


1. promocja programów profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych z policją;  
2. wspieranie programów ilustrujących zagroŜenia współczesności i sposoby prewencji i 


radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczących odporności na manipulację medialną, 
grupową, ekonomiczną;  


3. współpraca placówek oświatowych z przedstawicielami m.in. Policji i Prokuratury w zakresie 
prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat bezpieczeństwa i 
istniejących zagroŜeń; 


4. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a takŜe w czasie wolnym 
od nauki, 


5. tworzenie bezpiecznych miejsc zabaw i spotkań dla dzieci i młodzieŜy, 
6. promocja programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych związanych z 


uzaleŜnieniem, adresowanych do dzieci i młodzieŜy (nikotyna, alkohol, narkotyki);  
7. szkolenia dla nauczycieli związane z uzaleŜnieniami i przemocą;  
8. kontrola zakazu dystrybucji papierosów, alkoholu dzieciom i młodzieŜy;  
9. diagnoza skali zjawiska krzywdzenia dzieci i młodzieŜy;  
10. propagowanie programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i szkolnej w 
środowisku lokalnym;  


11. promocja działalności programu NIEBIESKA LINIA ;  
12. tworzenie programów integrujących i aktywizujących społeczność lokalną na rzecz 


przeciwdziałania dewiacjom i patologii wśród młodzieŜy i dzieci.  


REALIZATORZY: 


1. Samorząd lokalny,  
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
3. placówki oświatowe i Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 


Promocji,  
4. Pedagodzy szkolni,  
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
6. Policja  


5. Finansowanie działań 
Zadania Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną są i będą realizowane  i 
wdraŜane etapowo, zgodnie z rocznymi harmonogramami i środkami finansowymi 
zabezpieczonymi corocznie w budŜetach poszczególnych instytucji – partnerów. Środki finansowe 
pochodzą z budŜetu samorządu gminnego i jego jednostek organizacyjnych, budŜetów instytucji 
partnerskich, budŜetu państwa oraz państwowych funduszy i programów celowych. Zadania ujęte w 
Systemie mogą być finansowane z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii 
Europejskiej, w oparciu o projekty zgłaszane do konkursów ogłaszanych i dofinansowywanych 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  


  6. Zakładane rezultaty: 
• Zahamowanie wzrostu liczby rodzin dysfunkcyjnych; 
• Poprawa jakości Ŝycia rodzin, wyrównanie róŜnic w poziomie Ŝycia; 
• Efektywniejsze programowanie pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka; 
• Pogłębienie wiedzy i zwiększenie wraŜliwości społecznej na problemy dziecka i rodzin; 







• Konsolidacja instytucji w gminie realizujących zadania systemowej opieki. 


7. Mierniki rezultatów 
Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu najbliŜszych lat i jest to praca ciągła. Efekty 
zaleŜeć będą głównie od stopnia ścisłości współpracy podmiotów, wykonawców oraz umiejętnego 
wykorzystania środków finansowych, które zostaną na ten cel przeznaczone. Miernikiem rezultatów 
będzie m.in.: 


• liczba rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą społeczną; 


• liczba rodzin, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne; 


• liczba dzieci doŜywianych w placówkach oświatowych; 


• liczba dzieci objętych indywidualną opieką pedagoga szkolnego,  zajęciami 
pozalekcyjnymi,  zajęciami w placówkach dziennego pobytu; 


• liczba dzieci, które korzystają z zajęć pozaszkolnych, wyjechały na zorganizowany 
finansowany przez gminę wypoczynek wakacyjny; 


• liczba interwencji kryzysowych związanych z przemocą, alkoholizmem itp. 


Ewaluacja prowadzona będzie na podstawie oceny własnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji , Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  analizy danych statystycznych, analizy dokumentów 
oraz bieŜącego i systematycznego ulepszania podejmowanych działań. 






