
UCHW ALA NR .c~D.J.~J.e~.~/.Q~.. 

Rady Miejskiej w Toszku 


z dnia .A.Q..p.ar~~i.e(.~/ka, ;2.0061". 

w sprawle: 	przyj~cia lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodzin~ 
na lata 2006 - 2010 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p6in. zm.), art. 17 ust 1 pkt 13 i 
art.l10 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy spolecznej ( Dz .U. Nr 64 
poz.593 z p6z. zm). 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

§ 1 

Przyj~c" Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodzin~na lata 2006-2010", 
stanowi~cy zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Kierownikowi Osrodka Pomocy Spolecznej w 
Toszku. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 
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Zal::tcznik 
do uchwaly Nr~~{~l~j!l/2006 
Rady Miejski~ w Toszku 
z dnia .AQ~..! ....~r:?!?f:>."'. 

I. Wprowadzenie 

Rodzina jest najwa.zniejszym srodowiskiem w zyciu dziecka, dlatego wa.zne jest 
zachowanie poprawnych relacji mi~dzy jej czlonkami. Przemiany zachodz(\.ce w 
Polsce w ostatnich latach maj(\. duZy wplyw na funkcjonowanie rodzin oraz na 
pogarszanie si~ ich sytuacji. Podstaw(\. do rozwi~ania problem6w jest wsparcie 
rodziny w odbudowie prawidlowych relacji w rodzinie oraz we wlasciwym 
wypelnianiu r61 spolecznych. 
Piorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunk6w rozwoju 
dzieci i mlodzieZy oraz ksztaltowanie wartosci i norm zwiqzanych z ich 
wychowaniem. Rodzina powinna miec mozliwosc samodzielnego zmierzenia si~ z 
problemami, , co pozwoli zwi~kszyc jej szans~ na prawidlowe funkcjonowanie w 
srodowisku. Pomoc powinna w miar~ mozliwosci doprowadzic do Zyciowego 
usamodzielnienia oraz przezwyci~zenia trudnych sytuacji Zyciowych przy 
wykorzystaniu wlasnych zasob6w . 
Problemy rodziny , a w niej dzieci i mlodziezy widziane s(\. najlepiej w srodowisku 
lokalnym, dlatego jest koniecznosc tworzenia lokalnych system6w profilaktyczno 
-wychowawczych. 
Wyrazem dcti:enia do poprawy funkcjonowania rodzin jest" Lokalny program opieki 
nad dzieckiem i rodzimt" okreslaj(\.cy zadania i spos6b ich realizacji. 

II. Cele programu 

II polepszenie sytuacji rodzinnej dziecka, 
21 zapobieganie patologii rodziny i patologii spolecznej( przest~pczosc, przemoc, 

uzaleznienia), 
31 zminimalizowanie problemu niedozywienia dzieci i mlodziezy poprzez 

zapewnienie potrzebuj(\.cym jednego posilku dziennie. 

Cele programu b~~ osiqgni~te przez dzialania: 

1. Diagnozowanie srodowiska. 
2. Utworzenie zesporu interdyscyplinamego przy Dsrodku Pomocy Spolecznej. 

a/ pomoc w rozwi~aniu kryzys6w rodzinnych, szkolnych, r6wiesniczych, 
I DPS, PCPR, pedagodzy , policja, kuratorzy I, 


bl wsparcie psychologiczne dla rodzin I pePRI, 

cl udzielanie pomocy socjalnej rodzinie I DPS/, 


3. Pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i mlodziezy I swietlice 
opiekuitczo-wychowawcze, zawody sportowe, kolonie letnie/, 
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III. Oczekiwane efekty 

11 Poprawa funkcjonowania dzieci i nllodzieZy w rodzinie, szkole, srodowisku 
r6wiesniczym, s(lsiedzkim. 

21 stworzenie warunk6w do nauki, wypoczynku i zabawy, 
31 zmniejszenie liczby interwencji s(ld6w rodzinnych i innych organ6w oraz sh1Zb 

porz(ldku publicznego, 
41 zmniejszenie ryzyka wyst~powania patologii w nast~pnych pokoleniach. 

IV. Postanowienia koncowe 

1. Realizacja programu odbywac b~dzie si~ w ci~ najblizszych lat, a jego efekty 
zalezec b~d(l od scislej wsp6lpracy podmiot6w oraz srodk6w fmansowych 
przeznaczonych na ich realizacj~. 

2. Program realizowany przez Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku, 

koordynatorami programu b~d(l pracownicy socjalni Osrodka . 


v. Partnerzy w realizacji programu 

1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwi~ania Problem6w Alkoholowych w Toszku. 
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 
3. S(ld Rejonowy w Gliwicach 1kuratorzy/. 
4. Policja. 
5. Szkoly Podstawowe i Gimnazjum 1pedagodzy/. 
6. Poradnia psychologiczna. 
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