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Uchwała Nr XV/68/2007 
Rady Gminy Santok 

z dnia 30 pa ździernika 2007r. 
 
 
w sprawie:  Gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną na 

lata 2007-2012 Gminy Santok. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 17 

ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 

2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji zadanie pod nazwą: „Gminny system 

profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2012 Gminy Santok”, 

który stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Boczula 
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Załącznik Nr 1 
Do uchwały Nr XV/68/2007 

z dnia 30 października 2007r. 

 
 

GMINNY SYSTEM PROFILAKTYKI OPIEKI 
NAD DZIECKIEM I RODZIN Ą NA LATA 2007 – 2012 

GMINY SANTOK 
 

WSTĘP 
 

Rodzina jest naturalną i pierwszą formą wspólnoty ludzi. W rodzinie widzianej 
jako wspólnota osób kaŜda z nich ma własną godność i wartość osobową, którą 
pozostali jej członkowie powinni uszanować. Rodzina powinna popierać rozwój 
kaŜdego z jej członków zarówno rodziców jak i dzieci. Rodzina winna zapewnić 
dziecku właściwe w niej miejsce, zgodnie z jego własną wartością. Powinno ono 
móc w rodzinie realizować swoje potrzeby w atmosferze miłości, 
bezpieczeństwa moralnego i materialnego. 
Właściwe wychowanie i prawidłowa opieka nad dzieckiem to silna podstawa dla 
jego przyszłego znaczenia w społeczeństwie. MoŜe to się odbywać tylko w 
prawidłowo funkcjonującej rodzinie. 
W dzisiejszych czasach moŜna zaobserwować róŜne modele rodziny, takŜe te 
niewolne od wypaczeń i braków. Istnieją róŜne zagroŜenia, które mogą rzutować 
na proces wychowania dziecka. Dziecko jest dobrym obserwatorem i 
naśladowcą. Jeśli istnieją w rodzinie problemy o zbyt ostrym oddziaływaniu, 
moŜe to źle wpłynąć na ukształtowanie świadomości małoletniego potomka. 
Jego adaptacyjny proces, przygotowujący go do Ŝycia w społeczeństwie będzie 
zaburzony. 
Przyczynami takiej sytuacji mogą być: alkoholizm, narkomania, zła sytuacja 
bytowa rodziny, brak naleŜytego przygotowania rodziców do ich ról i wszelkie 
inne czynniki stające na drodze bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego. Te 
negatywne aspekty funkcjonowania rodziny prowadzą do patologii społecznych 
i mogą powodować między innymi umieszczenie dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych. 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, ochronny. 
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków 
rozwoju dzieci, młodzieŜy oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich 
wychowaniem. Pomoc w załoŜeniach ma prowadzić do sytuacji, w której 
rodziny zaczną samoistnie przezwycięŜać problemy, jakie gwarantuje 
środowisko. Powinna słuŜyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności 
uczestniczenia w Ŝyciu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. 
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Zadanie to powinno być realizowane przede wszystkim przez: 
• Wzmacnianie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinie; 
• 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. 
Wyrazem dąŜenia do poprawy funkcjonowania rodziny jest Gminny system 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, który określa zadania oraz sposób 
w jaki mają zostać zrealizowane. 
 
I. CEL PROGRAMU 
 
Celem Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest 
poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznymi i 
zapobieganie patologii (przemocy, uzaleŜnieniom, przestępczość). 
 
II.  ZADANIA, SPOSÓB I OKRES REALIZACJI 
 
• Diagnozowanie środowiska lokalnego poprzez dokonanie rozpoznania 

warunków bytowych rodzin wychowujących dzieci, w szczególności rodziny 
wielodzietne, niepełne i wychowujące dzieci niepełnosprawne; 

• Wspieranie zajęć słuŜących budowaniu postaw sprzyjających rozwijaniu 
umiejętności społecznych oraz przedsiębiorczości młodego pokolenia; 

• Szkoła jako placówka integrująca wiedze z róŜnych dziedzin, słuŜąca 
wszechstronnemu rozwojowi indywidualnemu, ucząca krytycyzmu oraz 
angaŜująca i przygotowującą uczniów do rozwiązywania problemów 
jednostki, rodziny i społeczności; 

• Wspieranie programów ilustrujących zagroŜenia współczesności i sposoby 
prewencji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczących odporności na 
manipulację medialną, ekonomiczną; 

• Promocja programów profilaktyczno – edukacyjnych realizowanych z 
policją; 

• Promocja programów edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych 
związanych z uzaleŜnieniem, adresowanych do dzieci i młodzieŜy – 
nikotyna, alkohol, narkotyki; 

• Zapobieganie patologii rodziny oraz patologii wychowywania dzieci. 
Interwencja w kryzysowych momentach i pomoc w rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji rodzinnych; 

• Promocje działalności programu NIEBIESKA LINIA; 
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• Wspieranie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieŜy; 
• Wykorzystanie gminnej bazy sportowej na cele rekreacyjne i aktywność 

ruchową dzieci i młodzieŜy; 
• Realizacja projektów słuŜących zdrowemu stylowi Ŝycia, przeciwdziałanie 

biernym formom spędzania wolnego czasu; 
• Zapewnienie posiłków szkolnych dzieci i młodzieŜy; 
• Zaopatrywanie dzieci w podręczniki szkolne; 
• Świadczenie pomocy rodzinom pozostających w trudnej sytuacji bytowej. 
 
Realizacja programu odbywać się będzie w latach 2007-2012 i jest to praca 
ciągła. Efekty zaleŜeć będą przede wszystkim od stopnia ścisłości współpracy 
podmiotów, wykonawców oraz prawidłowego wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel. 
 
III.  REALIZATORZY PROGRAMU 
 

• Samorząd lokalny; 
• Ośrodek Pomocy Społecznej; 
• Placówki szkolne na terenie gminy; 
• Gminna komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych; 
• Policja; 
• Lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe. 
  


