
UCHWAŁA NR 91/XXII/2008 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 18 września 2008 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem                
i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Podkowie Leśnej  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. 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 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 
728), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 
 

 
§ 1. 

 
Uchwala się Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 

opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, stanowiący załącznik do 

uchwały. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 
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Załącznik do Uchwały Nr 91/XXII/2008                                                                        
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 18 września 2008 roku                                                                                                               
 

                
                      

 
Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną  

na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Podkowie Leśnej 

 

 
Rodzina jest pierwszą i podstawową grupą społeczną człowieka, której stosunki 

nastawione są na wszechstronną realizację potrzeb jednostki, opartą na bezpośrednich 
kontaktach. Jest pierwotnym i najwaŜniejszym środowiskiem, w którym kształtują się 
postawy zachowania i poglądy oraz umiejętność oceny sytuacji. Są to normy niezbędne do 
egzystowania. 

O wartości rodziny jako środowiska wychowawczego decyduje jej jakość, obejmująca 
wszystko to, co składa się na codzienne Ŝycie jej członków. 
Proces kształtowania osobowości oraz przekazywania systemu uniwersalnych wartości jest 
procesem trudnym, ale koniecznym. MoŜemy zaobserwować róŜne modele rodzinne, takŜe te 
niewolne od wypaczeń i braków. 
Młody i chłonny organizm szybko się uczy. Dziecko jest dobrym obserwatorem i naśladowcą. 
Jeśli w rodzinie istnieją problemy o zbyt ostrym oddziaływaniu, moŜe to źle wpłynąć na  
ukształtowanie świadomości małoletniego potomka. 

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny, które 
powinno być w miarę moŜliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem 
wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieŜy 
oraz kształtowanie wartości norm związanych z ich wychowaniem. Rodzina, w pierwszej 
kolejności powinna mieć moŜliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co 
pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Pomoc powinna 
w miarę moŜliwości doprowadzić do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez 
przezwycięŜania trudnych sytuacji Ŝyciowych przy wykorzystaniu własnych moŜliwości, 
uprawnień i zasobów rodziny w integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające           
z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 
Ŝyciowej. 

Wyrazem dąŜenia do poprawy funkcjonowania rodziny jest program profilaktyki          
i opieki nad dzieckiem i rodziną, który określa specyfikę zadań oraz sposób, w jaki mają  
zostać zrealizowane – jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym art.17 ust. 1 
pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 
115, poz. 728/. 
 
Główne zasady, cele i załoŜenia systemu profilaktyki o opieki nad dzieckiem  i rodziną  
 
1. Zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 
 
- wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji wychowawczych, opiekuńczych                   

i socjalnych, 
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- ochrona praw dziecka i rodziny, 
- prawa dziecka do Ŝycia w rodzinie prawidłowo funkcjonującej, 
- stosowanie profilaktyki przed podjęciem interwencji w rozwiązywaniu problemów 

rodziny, dzieci i młodzieŜy, 
- edukacja podstawowym warunkiem rozwoju dzieci i młodzieŜy do pełnienia funkcji 

rodzinnych i społecznych. 
 
2. Cel programu 
 
- poprawa jakości Ŝycia, 
- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin, 
- zapobieganie, niwelowanie skutków problemów społecznych,  
- promowanie zdrowego stylu Ŝycia, zdrowej rodziny, 
- niwelowanie braków zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych         

i materialnych rodzin i dzieci, 
- ochrona dzieci i młodzieŜy przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, 

uzaleŜnieniami oraz przestępczością, 
- pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle i psychicznie chorymi, 
- udzielania pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, 
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy. 
 
3. Zadania, sposób  i okres realizacji, realizatorzy programu 
 
- diagnozowanie środowiska lokalnego za pomocą dokonania rozpoznania warunków 
 bytowych rodzin z dziećmi. Obejmuje to w szczególności rodziny niepełne, 
 wielodzietne a takŜe wychowujące dzieci niepełnosprawne, 
- realizacja programów profilaktycznych oraz edukacyjnych w celach wspierania 
 naleŜytego wychowania dzieci i młodzieŜy, 
- zapobieganie patologii rodziny oraz patologii wychowywania dzieci, 
- zapewnienie posiłków szkolnych dzieciom i młodzieŜy, 
- zaopatrywanie dzieci w podręczniki i artykuły szkolne, 
- współpraca z pedagogiem szkolnym w celach rozwiązywania oraz zapobiegania 
 problemów wychowawczych poprzez wskazywanie moŜliwości uzyskania pomocy w 
 nauce /świetlica poza lekcyjna/, 
- umoŜliwienie dzieciom i młodzieŜy wypoczynku wakacyjnego, wyjazdów 
 śródrocznych i podczas ferii zimowych przy pomocy dofinansowania kolonii, obozów 
 i wycieczek szkolnych, 
- promowanie i realizacja programów promujących zdrowy tryb Ŝycia /np. ”zdrowy 
 uśmiech”, „jestem ok. nie palę”/, 
- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu 
 podjęcia leczenia odwykowego przez uzaleŜnionych członków rodziny,     
- świadczenie pomocy rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji bytowej. 
 
4.         Czas realizacji 
 
Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu najbliŜszych lat. Jest to praca ciągła. Efekty 
zaleŜeć będą głównie od stopnia ścisłości współpracy podmiotów. 
 
5.         Realizatorzy 
 
- samorząd lokalny, 
- szkoły, 
- GKRPA, 
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- OPS, 
- organizacje pozarządowe. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


