
U C H W A Ł A  Nr IX /95/2007 

 R a d y   M i a s t a    G n i e z n a 

z dnia  30 maja 2007 r.   

 
 
w sprawie: przyjęcia Miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną  

   w Gnieźnie na lata 2007 – 2014. 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     
( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 17 ust.1 pkt 13 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), Rada 
Miasta Gniezna uchwala co następuje: 
 
 
 
 
§  1.   Tworzy się i przyjmuje do realizacji ,,Miejski system profilaktyki i opieki nad     
          dzieckiem i rodziną w Gnieźnie na lata 2007 – 2014”, stanowiący załącznik do  
          niniejszej uchwały. 
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 
 
§  3.   Uchwała obowiązuje od podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w art. 17 określa katalog zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym. NaleŜy do nich między innymi tworzenie 

gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Program przygotowany 

został w formie załącznika do niniejszej uchwały. Podjęcie w tym przedmiocie uchwały jest 

zatem uzasadnione. 
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WSTĘP 

 

 

Upadek starego systemu społecznego i trudny w powstaniu nowego społeczeństwa, 

gospodarki rynkowej doprowadziło do powstania gwałtownych zmian o charakterze 

społeczno-politycznym, powodujących załamanie się kontroli społecznej i chaos moralny. 

Trudności powstałe w zaspokojeniu podstawowych potrzeb powodują wzrost agresji 

społecznej i eksponowania przejawów patologii społecznej. Najogólniej ujmując 

zagadnienia problemów społecznych moŜna stwierdzić, Ŝe są one następstwem 

przyspieszonych zmian w Ŝyciu jednostki, grup, warstw społecznych jak i całego 

społeczeństwa, powodujące radykalne przeobraŜenia w Ŝyciu społecznym, kulturowym, 

obyczajowości, postawach, etyce, motywacji zachowań, ocenach, normach i wartościach. 

Nie oznacza to jednak by negatywne procesy rozwijały się w sposób nie kontrolowany 

oraz by nie moŜna im skutecznie przeciwdziałać. Ogromna i wszechstronna działalność 

prowadzona przez róŜnego rodzaju instytucje, organizacje rządowe i pozarządowe ma na 

celu zapobieganie powstającym problemom społecznym. Swoją działalnością 

przyczyniają się do choćby częściowej niwelacji tych problemów.  

To niełatwe zadanie zapobiegania powstającym szkodliwym działaniom oraz 

likwidacja przyczyn niekorzystnych zjawisk zostało postawione przez Miejski System 

Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodziną. 
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I.  ZAŁO śENIA MIEJSKIEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI  

I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZIN Ą 

 

 

Zadania w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania rodziny 

określa szereg dokumentów, zarówno międzynarodowych ratyfikowanych przez Państwo 

polskie, jak i aktów prawnych uchwalonych przez Polski Parlament. 

Regulacje prawne zapewniają rodzinie gwarantowaną ustawą zasadniczą pomoc 

instytucji państwa. Przez narzędzie pomocy Państwa dla rodzin rozumie się taką pomoc 

społeczną, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwycięŜeniu trudnych 

sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 

moŜliwości i uprawnienia.  

Istotnym obszarem działań państwa w odniesieniu do rodziny jest ochrona praw 

dziecka. Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Prawach Dziecka, dzieci 

mają prawo do szczególnej troski i pomocy.  

Przepisy Konstytucji w zakresie ochrony praw dziecka przekładają się na regulacje 

w ustawie o pomocy społecznej, przepisy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 

kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Organizacyjnie pomoc Państwa świadczona rodzinie i dziecku, opisana  

w przepisach prawa, jest wykonywana przez róŜne organy władzy publicznej. Najwięcej 

zadań w zakresie bezpośredniej pomocy rodzinie i dziecku przypisano w ustawach 

(szczególnie w ustawie o pomocy społecznej) samorządom terytorialnym. 

Istotą zmian w polityce społecznej w odniesieniu do rodziny, zarówno w obszarze 

organizacyjnym zadań z zakresu pomocy społecznej, jak i prawnym, które wprowadzono 

w okresie ostatnich kilku lat, była zmiana postulatu opiekuńczości nad rodziną, na zasadę 

pomocy w uzyskaniu przez nią samodzielności. Kierunek taki, utrwalony  

w obowiązującym prawie jest bardzo istotny, gdyŜ stanowi punkt wyjścia do tworzenia 

konkretnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. 

Wspieranie rodziny, dzieci i młodzieŜy powinno odbywać się w ich środowisku 

lokalnym. DuŜe znaczenie przywiązuje się do rozwoju poradnictwa rodzinnego  

w zakresie psychologicznym i pedagogicznym. Istotne jest takŜe przeciwdziałanie 

niekorzystnym zjawiskom wśród młodzieŜy takim jak demoralizacja, przestępczość 
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nieletnich, uzaleŜnienia itp. Wsparciem wychowawczym dla rodziny powinna być szkoła 

oraz współpracująca z nią sieć instytucji pozaszkolnych, wyspecjalizowana w róŜnych 

formach pracy z dziećmi i młodzieŜą. Instytucje te powinny zapewniać interesujący 

program socjalizujący, pobudzający u dzieci i młodzieŜy pozytywną aktywność. 

Rodzinom dysfunkcyjnym i zagroŜonym dysfunkcjami naleŜy zapewnić 

kompleksową pomoc adresowaną do wszystkich jej członków. Pomoc powinna mieć 

formę materialną jak i niematerialną i w efekcie ma prowadzić do wyjścia rodziny  

z kryzysu. 

 W kierunkach polityki rodzinnej kładzie się takŜe akcent na wychowywanie dziecka 

przez rodziców dotkniętych kryzysem. Za korzystniejsze uwaŜa się pracę  

z rodziną dysfunkcyjną i przywrócenie jej zdolności wychowywania dzieci od 

rozwiązywania problemów wychowawczych. „Podejmowanie prób odnowy naturalnych, 

lecz poszarpanych więzów rodzinnych jest przeciwstawieniem się dominującej ciągle  

w praktyce idei traktowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w sposób dystrybucyjny,  

tj. sprowadzający się do hasła odbierania ich rodzicom i przekazywania w inne ręce”1 

 Zmianie powinien ulec model podejmowania zadań w ramach pomocy,  

z łagodzenia skutków powstałych w wyniku negatywnych zjawisk w rodzinie na 

interwencję kryzysową. 

 Współcześnie warunki społeczno – gospodarcze wpływają determinująco na 

rodzinę, która poprzez ten fakt ulega bardzo róŜnym przekształceniom. Co za tym idzie, 

zmienia się jej struktura społeczna, ekonomiczna, treść Ŝycia rodzinnego. Powstają 

problemy, których współczesna rodzina nie jest w stanie pokonać samodzielnie. Najlepiej 

są one widziane w środowisku lokalnym. Właśnie fakt znajomości szczegółowej 

diagnostyki środowiska lokalnego jest główną koniecznością tworzenia lokalnych 

systemów profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych. Dla samorządu 

terytorialnego jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. 

Podstawą w procesie rozwiązywania występujących problemów  

w środowisku jest wsparcie rodziny w jej podstawowych zadaniach, a więc wsparcie  

w odbudowywaniu relacji w rodzinie, takŜe we właściwym wypełnianiu przez członków 

rodziny ról społecznych. Wsparcie, o którym mowa powinno być podjęte wcześnie  

i przyjąć charakter profilaktyczny oraz ochronny. 
                                                 
1 M. Andrzejewski :Reforma systemu opieki zastępczej – geneza – dokonania – poraŜki i zadania na przyszłość, 
UAM Poznań 2001, s. 60 
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NaleŜy pamiętać przy tym równieŜ, Ŝe to rodzina w pierwszej kolejności powinna 

mieć moŜliwość samodzielnego zmierzenia się z własnymi problemami. Fakt ten 

zwiększa szansę rodziny na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz kieruje do 

aktywności własnej członków rodziny. Pozwala to na wyzwolenie potencjału całej 

rodziny jak równieŜ członka rodziny kierując do nabywania nowych kompetencji 

społecznych jak równieŜ uczenia się nowych umiejętności. Z chwilą uruchomienia 

systemu wsparcia naleŜy pamiętać, aby kierować rodzinę i jej członków do 

usamodzielniania poprzez przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych czerpiąc  

z zasobów rodziny i jej członków oraz z zasobów środowiska lokalnego przy 

wykorzystaniu grup samopomocowych, organizacji pozarządowych oraz kościołów 

wyznaniowych. Jednocześnie naleŜy pamiętać, iŜ osoby i rodziny korzystające  

z oferowanego systemu wsparcia są obowiązane do współudziału  

w rozwiązywaniu własnych trudnych sytuacji. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe oferowany system wsparcia rodziny i jej członków ma na celu 

odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej oraz 

pełnieniu w sposób prawidłowy podjętych przez jednostkę ról społecznych. 

Przedstawione załoŜenia Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem  

i rodziną dają pełną gwarancję funkcjonowania podstawowej komórki społecznej, jaką 

jest RODZINA w sposób prawidłowy i oczekiwany ze strony społeczeństwa. 

W przygotowaniu niniejszego systemu pracował  zespół specjalistów, w którego 

skład weszli:  

� Wanda Kujawa, dyrektor MOPS 

� Agnieszka Horoszczak, z-ca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej  

i Rodziny 

� Katarzyna Tomaszewska, psycholog MOPS 

�  Małgorzata Wadzyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Gnieźnie 

� ElŜbieta Pilarczyk, dyrektor PCPR 

� Anna Bentyn, doradca metodyczny pedagogów gnieźnieńskich 

WyŜej wymieniony zespół określił priorytety systemu oraz wskazał działania do 

realizacji w pierwszej kolejności, które zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie. 
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II.  PRIORYTETY MIEJSKIEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI  

I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZIN Ą 

 

W trakcie posiedzeń zespołu opracowującego strategię ustalono następujące 

priorytety tworzonego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną: 

1. wsparcie rodzin wielodzietnych 

2. wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych 

3. profilaktyka i niwelowanie skutków przemocy i uzaleŜnień w rodzinie 

Przyjęcie tych priorytetów było konsekwencją nie tylko obserwacji 

zgromadzonych w zespole specjalistów, lecz równieŜ analizą posiadanych przez zespół 

danych. NajwaŜniejsze z tych danych przedstawione zostały poniŜej. 

 

 

1.      WSPARCIE RODZIN WIELODZIETNYCH 

 

Rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej w latach 2005-2006 
 
Liczba rodzin wielodzietnych objętych pomocą w ramach zadań własnych i zleconych 
 
 

2005 2006 Wyszczególnienie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Ogólna liczba 
korzystających 3872 9032 3846 8989 

Liczba rodzin 
wielodzietnych 154 1001 153 979 

 
 

Rodziny wielodzietne w 2005r. stanowiły 11,08%,a w 2006r. 10,89% ogółu osób 
korzystających z pomocy społecznej. Stanowi to względnie stałą liczbę osób wymagających 
wsparcia. Prawdopodobne jest, Ŝe liczba ta będzie malała i nie będzie przekraczała 11% ogółu 
osób uprawnionych do pomocy. 
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Liczba rodzin z dziećmi 
 

2005 2006 Wyszczególnienie 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin  

Liczba osób w 
rodzinie 

Liczba rodzin z dziećmi 
ogółem : 1736 6290 1603 5851 

z 1 dzieckiem 780 2067 659 1703 

2 dzieci 557 2067 552 2047 

3 dzieci 245 1155 239 1122 

4 dzieci 84 483 94 540 

5 dzieci 46 314 36 243 

6 dzieci 15 119 13 103 

7 dzieci 6 52 6 52 

8 dzieci 2 21 3 29 

9 dzieci - - - - 

10 dzieci 1 12 1 12 

 
 

Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe ogólna liczba rodzin z dziećmi w 2006 r. zmalała o 133 

rodziny, najwięcej w grupie rodzin z 1 dzieckiem - o 121. Rodziny z dziećmi w 2005r. 

stanowiły 69,64% ogółu osób korzystających z pomocy, a w 2006r. - 65,09%. 

 
Rodziny wielodzietne niepełne 
 
 

2005 2006 Wyszczególnienie 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Rodziny niepełne - ogółem 638 1820 639 1818 

Rodziny wielodzietne – 
niepełne 40 232 42 236 

 
 



 11 

Głównymi przesłankami do korzystania z pomocy społecznej, oprócz wielodzietności, 

(art.7 pkt 8) było: bezrobocie - 138 rodzin, niepełnosprawność - 18 rodzin, długotrwała 

choroba - 14 rodzin. Spośród 153 rodzin wielodzietnych u 90,19% występuje bezrobocie 

przynajmniej jednego z członków rodziny. 

Tut. Ośrodek objął w 2006r. rodziny wielodzietne zarówno pomocą finansową, jak  

i w naturze oraz pomocą prawną i psychologiczną. 

Formy udzielonej pomocy : 
 
• zasiłek stały - 3  rodziny 

 
• zasiłek okresowy - 48  rodzin 

 
• zasiłek celowy na opał - 82  rodziny 

 
• zasiłek celowy na Ŝywność - 125  rodzin 

 
• zasiłek celowy na odzieŜ - 45  rodzin 

 
• zasiłek celowy na leczenie i leki - 35  rodzin 

 
• zasiłek celowy na pokrycie kosztów mieszkaniowych - 140  rodzin 
 
• zasiłek celowy m.in. na dof. do wypoczynku, przybory szkolne, wyrobienie dowodu 

osobistego, itp. - 73 rodziny 
 

• pomoc państwa w doŜywianiu (gorący posiłek w szkole, przedszkolu) - 138  rodzin      
 
 

Rodzin wielodzietnych korzystających z świadczeń rodzinnych w roku bieŜącym jest 739 
(dane z I kwartału 2007 roku). 
 

Ilość dzieci Ilość rodzin Ilość dzieci w rodzinie 

3 dzieci 524 1572 

4 dzieci 151 604 

5 dzieci 44 220 

6 dzieci 10 60 

7 dzieci 7 49 

8 dzieci 2 16 

9 dzieci - - 

10 dzieci 1 10 
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2. WSPARCIE RODZIN W ROZWI ĄZYWANIU PROBLEMÓW 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

( na podstawie Raportu dotyczącego podejmowanych działań przez KPP w Gnieźnie w roku 2006.) 

 

W roku 2006 na terenie działania Komendy Powiatowej policji w Gnieźnie ujawniono 

192 nieletnich sprawców, którzy popełnili 283 czyny karalne. W porównaniu do roku 2005 

ilość popełnionych czynów wzrosła o 170, a liczba sprawców wzrosła o 67 osób. W 

odniesieniu do liczby sprawców przestępstw udział nieletnich wynosi 13,8%. W roku 2005 

wynosił 8,6%. 

 

Charakterystyka nieletnich sprawców przedstawia się następująco: 

13-15 lat 66 

15-17 126 

Chłopcy 175 

Dziewczęta 17 

 

Z w/w danych na terenie Gniezna ujawniono 148 nieletnich sprawców, którzy 

popełnili 231 czynów karalnych. 

 

Czynności wobec nieletnich podejmowano ze względu: 

Wagary 46 

Groźby 25 

Rozbój i wymuszenia 13 

Pobicia i naruszenie nietykalności 24 

Zniewagi 8 

KradzieŜ 4 

Przemoc 23 

Pobicia z uŜyciem narzędzia 8 

Alkohol w szkole 6 

Prezentowanie treści pornograficznych 1 

Znęcanie 3 

Fałszerstwo  5 
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Tworzenie fałszywych dowodów 1 

NaraŜenie na niebezpieczeństwo 3 

 Uszkodzenie mienia 1 

Nieprawidłowości w rodzinie 3 

Problemy wychowawcze 9 

 

 Wobec nieletnich wykazujących symptomy demoralizacji zastosowano: 

Karta nieletniego 328 

Rozmowy profilaktyczno wychowawcze 876 

Wnioski do Sądu Rodzinnego 574 

 

Alkoholizm jest jednym z podstawowych czynników kryminogennych sprzyjających 

przestępczości oraz utrudniających w istotny sposób resocjalizację sprawców przestępstw. 

Prowadząc DZIAŁALNOŚC PROFILAKTYCZNĄ Policja w Gnieźnie realizowała zadania 

wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skontrolowano 340 punktów sprzedaŜy i podawania wyrobów alkoholowych. Zorganizowano 

24 akcji pod kryptonimem TRZEŹWOŚĆ. Ujawniono 77 małoletnich spoŜywających napoje 

alkoholowe. Policja skierowała 338 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób naduŜywających alkohol, 

które ze względu na uzaleŜnienie są sprawcami przemocy w rodzinie i wpływają negatywnie 

na osobowość dzieci wychowujących się w tych rodzinach. 

RównieŜ w 2006 roku KPP w Gnieźnie podejmowała działania w celu 

przeciwdziałania i ograniczania zjawiska narkomanii.  

Stwierdzono 728 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnionych 

przez 102 sprawców, w tym 5 czynów karalnych popełnionych przez 5 nieletnich. Ujawniono 

7 małoletnich zaŜywających narkotyki, których to skierowano na zajęcia terapeutyczne z 

zakresu profilaktyki uzaleŜnień. 

Sąd Rodzinny w Gnieźnie w 75 sprawach wydał postanowienia w zakresie 

ograniczenia i pozbawienia rodziców wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi 

dziećmi. W 21 sprawach pozbawiono rodziców wykonywania władzy rodzicielskiej, a w 54 

sprawach ograniczono wykonywanie władzy rodzicielskiej rodzicom nad małoletnimi. 

Ponadto w 7 sprawach na mocy zapadłych postanowień przywrócono rodzicom wykonywanie 

władzy rodzicielskiej. 
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Sąd dla Nieletnich w Gnieźnie w 2006 roku rozpoznał 360spraw w postępowaniu 

wyjaśniającym dotyczącym osób nieletnich, w tym 82 spraw o demoralizację a 278 spraw o 

popełnienie czynów karalnych. W postępowaniu opiekuńczo – wychowawczym rozpoznano 

119 spraw, w tym o demoralizację i 170 spraw o popełnienie czynu karalnego. W 

postępowaniu poprawczym rozpoznano 4 sprawy.  

 

Zastosowano następujące środki opiekuńczo-wychowawcze : 

Zastosowany środek Ilość nieletnich 

Upomnienie  111 

Zobowiązanie do określonego postępowania  37 

Nadzór odpowiedzialny rodziców 32 

Nadzór kuratora 100 

Umieszczenie w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym 3 

Umieszczenie w zakładzie poprawczym z warunkowym 

zawieszeniem na okres próby  

2 

Bezwzględne umieszczenie w zakładzie poprawczym 3 

Na podstawie danych Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Gnieźnie w roku 2006   

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach własnej działalności w formie Klubu 

Integracji Społecznej prowadził terapię dla dzieci i młodzieŜy z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. Odbyły się 132 spotkania terapeutyczne. Prowadzono równieŜ terapię dla 

dzieci po urazach psychicznych. Tą formą wsparcia objętych zostało 28 osób. 
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3. PROFILAKTYKA I NIWELOWANIE SKUTKÓW PRZEMOCY  

I UZALE śNIENIE Ń W RODZINIE  

 

 

W 2006 roku do MOPS w Gnieźnie wpłynęło 127 powiadomień z Komendy 

Powiatowej Policji w Gnieźnie o stosowanej przemocy w rodzinie tzn. Niebieska Karta. 

Liczba Niebieskich Kart w stosunku do roku 2005 wzrosła o 20. 

 

Charakterystyka sprawców przemocy: 

MęŜowie 74 

Synowie 26 

Bracia 8 

Konkubenci 7 

 

W dwóch przypadkach stosowania przemocy sprawcami okazały się kobiety. 

W 82 przypadkach sprawcy przemocy domowej byli pod wpływem alkoholu. Z tej 

liczby 36 sprawców podjęło leczenie odwykowe, farmakologiczne lub terapeutyczne.  

W 11 przypadkach sprawcy wykazani cechy zaburzeń psychicznych i leczyli się 

psychiatrycznie. Tylko 42 przypadki stosowanej przemocy znalazły swoje apogeum  

w prokuraturze. Niestety pozostała część spraw związanych z stosowaniem przemocy była 

wycofywana przez ofiary w większości wypadków bojąc się o konsekwencje wytoczonych 

spraw względem sprawcy. W 73 przypadkach MOPS w Gnieźnie obejmował ofiarę przemocy 

wsparciem psychologicznym i prawnym. Osoby zainteresowane podejmowały pracę 

terapeutyczną jednak z czasem wycofywały się bądź teŜ nie podejmowały w ogóle kontaktu z 

terapeutą. 

Z relacji ofiar przemocy w 38 przypadkach przemoc miała charakter jednorazowy.  

W 17 przypadkach do przerwania przemocy doszło poprzez izolację sprawcy od ofiary. Część 

sprawców przebywała w aresztach lub odbywała karę pozbawienia wolności. 
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2005 rok 2006 rok  

Ilość rodzin Ilość osób Ilość rodzin Ilość osób 

Przemoc 105 315 127 514 

Alkoholizm 158 216 63 257 

Narkomania 3 10 4 12 

Dane na podstawie Sprawozdania MOPS w Gnieźnie z roku 2006 

 

MOPS w Gnieźnie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej prowadził 

terapię ofiar przemocy. Odbyło się 169 takich spotkań. Prowadzono równieŜ Program 

korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, który to ukończyło 5 osób. Natomiast z 

terapii uzaleŜnień prowadzonej równieŜ przez MOPS skorzystało 170 osób. 

Osoby, które skorzystały z w/w form wsparcia były kierowane przez instytucje  

i organizacje działające na polu pomocy społecznej bądź zgłaszały się indywidualnie  

w celu zmiany obecnej swojej sytuacji bytowej.  
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III.  CEL GŁÓWNY I SPOSOBY JEGO REALIZACJI 

 

 

Cel główny 

  Miejski System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest częścią Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie wspierania funkcji rodziny w naszym 

mieście. Głównym celem opracowanego Systemu jest: 

Wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji wewnętrznych,  

a takŜe we właściwym pełnieniu ról społecznych. 

  Cel ten planuje się osiągnąć poprzez realizację przedstawionych poniŜej celów 

operacyjnych, głównie poprzez działania wpisanych tamŜe realizatorów. 

 

ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI REALIZATOR 

- zabezpieczenie środków finansowych na 
zadania własne i zlecone 

MOPS,UM 

- doŜywianie dzieci w stołówkach 
szkolnych przez cały rok 

MOPS, UM, sponsorzy, 
NGO 

- pomoc finansowa na zakup Ŝywności MOPS 

- pomoc rzeczowa, art. spoŜywcze, odzieŜ MOPS, CARITAS, Bank 
śywności 

- organizowanie wypoczynku letniego i 
zimowego 

MOPS, NGO 

- szerzenie form opieki środowiskowej, 
kluby, świetlice 

MOPS, NGO i inne 
podmioty 

- pomoc przy wychowywaniu dzieci 
niepełnosprawnych 

MOPS, PCPR, NGO 

- terapeuta, psycholog, terapia rodzinna w 
przypadku stwierdzenia uzaleŜnień 

MOPS, PCPR, NGO, Woj. 
Szpital dla Nerwowo i 
Psych. chorych 

- tworzenie grup wsparcia rodzin 
wielodzietnych, grupy samopomocowe 

Rodziny wielodzietne 

Pomoc rodzinom 
wielodzietnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo 
specjalistyczne 

- pomoc duszpasterska duchowni 
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- rozpoznanie potrzeb środowiska 
róŜnych grup społecznych 

 

 

 

 

MOPS, NGO, 

- pomoc przy uzyskaniu pracy PUP, GARG, MOPS i inne 
podmioty 

- darmowe posiłki i zasiłki na zakup 
Ŝywności 

MOPS, NGO, prywatni 
darczyńcy 

- pomoc przy wyposaŜaniu w 
podstawowy sprzęt gospodarstwa 
domowego  

MOPS, NGO, osoby 
prywatne 

- uruchomienie poradnictwa 
specjalistycznego 

MOPS, PCPR, PPP 

- wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci 

 

Świetlice Środowiskowe, 
Socjotepapeutyczne, 
program STARSZY BRAT 
STARSZA SIOSTRA 

- pozyskiwanie rodzin zastępczych PCPR, 

- opieka kuratorska, pedagogiczna, 
psychologiczna  

słuzba kuratorska, szkoły, 
świetlice, PPP 

- rozszerzenie form opieki 
środowiskowej(kluby świetlice) 

MOPS, PCPR, szkoły, 
parafie, NGO 

- umieszczanie w ośrodkach interwencji 
kryzysowej 

PCPR, NGO 

Bezradność w 
sprawach 

opiekuńczo 
wychowawczych 
i prowadzenia 
gospodarstwa 

domowego 

 

Pomoc rodzinom 
w trudnej sytuacji 

Ŝyciowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka nad 
dzieckiem w 

rodzinach 
dysfunkcyjnych - systemowa praca z rodzicami MOPS, świetlice, PPP, 

NGO,PCPR 

- podopieczni pomocy społecznej 

- kontakt z policją 

- kontakt ze szkołami  

- dane statystyczne/niebieska karta 

odpowiednie instytucje Przemoc w 
rodzinie i 

uzaleŜnienia 
 

Diagnoza 
problemu 

 

Interwencja 
- kontakt, wywiad z rodzina, policją, 
sądem, kuratorami, szkołą 

MOPS, PCPR, POLICJA, 
SR, ZKSS 
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- leczenie dzieci po urazach psychicznych  
- zespół dziecka maltretowanego,  

- wykorzystywanie seksualne dzieci, 

MOPS, PPP, PCPR, NGO, 

- pomoc psychologiczna 

- terapia dla ofiar przemocy i izolacja od 
sprawcy,  

- pomoc lekarska 

MOPS, POLICJA, SR, 
Prokuratura, poradnie 
lekarza rodzinnego, OIK 

 

- zapewnienie bezpieczeństwa członkom 
rodziny 

- doraźne łagodzenie ostrych objawów 

- realizacja strategii pomocy społecznej 

DMD, MOPS, PCPR, NGO 

- izolacja od rodziny 

- program korekcyjno – edukacyjny dla 
sprawców przemocy 

- terapia małŜeńska 

- terapia rodzinna 

- pomoc duszpasterska 

SR, MOPS, PCPR, NGO, 
duchowni, 

- słuŜby socjalne, pedagodzy, 
wychowawcy, policja, kuratorzy, 
prokuratura i inne  

MOPS, PCPR, szkoły, 
świetlice, POLICJA, ZKSS 

- zajęcia edukacyjne w szkołach pedagodzy, wychowawcy, 
POLICJA 

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieŜy 

szkoły, NGO, MOK, MDK, 
MKRPA 

- wykorzystanie środków masowego 
przekazu 

lokalna prasa, radio, 
telewizja 

- diagnoza 

- poradnictwo specjalistyczne 

wobec dziecka 
krzywdzonego 

 

Opieka nad 
dzieckiem 

krzywdzonym 

 

Dorosłe ofiary 
przemocy 

 

 

Interwencja 
kryzysowa 

 

 

 

 

 

Sprawcy 
Przemocy 

 

 

 

 

Współpraca 
odpowiednich 

słuŜb społecznych 
i innych organów 

 

Profilaktyka 
uzaleŜnień 

 

 

Leczenie 
uzaleŜnień 

- grupy wsparcia dla uzaleŜnionych i 
współuzaleŜnionych w tym dzieci i 
młodzieŜ 

MKRPA, MOPS, POLICJA, 
PARPA, NGO, Oddział 
Leczenia UzaleŜnień 
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IV.  PARTNERZY 

Realizacja załoŜonych celów wynikających z wyŜej przedstawionych priorytetów 

prowadzona (koordynowana) będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  

Gnieźnie przy współpracy: 

- Miejska Komisja   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna 

- Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i Turystyki Rady Miasta Gniezna, 

- świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych działających na terenie miasta Gniezna, 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, 

- Zespołów Kuratorskiej SłuŜby Sądowej Sądu Rejonowego w Gnieźnie, 

- Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, 

- Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, 

- Oddziału Leczenia UzaleŜnień Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo 

Chorych, 

- „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 

- gnieźnieńskich przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół 

ponadgimnazjalnych, 

- organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) działających na terenie miasta  

   i poza nim w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji medycznej, społecznej  

   i zawodowej oraz w zakresie rekreacji i sportu oraz zdrowia,  

- osób fizycznych posiadających kompetencje oraz kwalifikacje mogące wesprzeć  

   zintegrowany system wsparcia, jakim jest Miejski System Profilaktyki Opieki nad  

   Dzieckiem i Rodziną. 
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V. FINANSOWANIE 

 

 

Finansowanie odbywać się będzie w ramach środków własnych 

pochodzących z budŜetów własnych jakimi dysponują podmioty 

odpowiedzialne za realizacje zadania. Istnieją równieŜ moŜliwości 

pozyskania środków w ramach grantów w powiązaniu z partnerami. 
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VI.  KOORDYNACJA I MONITORING 

 

Zamierzone (zaplanowane) działania wynikające z Miejskiego Systemu 

Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną koordynowane będą przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie. W tym celu powołane zostaną przez dyrektora 

MOPS w Gnieźnie zespoły interdyscyplinarne, które koordynować będą realizację zadań 

w ramach wyznaczonych trzech priorytetów systemu. Członkami w/w zespołów będą 

gnieźnieńscy specjaliści z instytucji i organizacji działających na rzecz dobra dziecka  

i rodziny. BieŜące zadania kaŜdego zespołu zostaną określone i przyjęte na cokwartalnych 

spotkaniach. 

Ponadto całościowa realizacja zadań przyjętych w ramach systemu monitorowana 

będzie podczas spotkań wszystkich zespołów z udziałem partnerów. Raz w roku zbierane 

będą uwagi i sugestie partnerów dotyczące programu, a powstałe w oparciu o ich 

sprawozdania z działalności. MOPS opracuje te uwagi i wyniki przedstawi partnerom na 

kolejnym spotkaniu. W ten sposób dokonywana będzie ewaluacja i wypracowywane będą 

kolejne cele szczegółowe i sposoby ich realizacji. System monitorowany i ewaluowany 

będzie równieŜ przy współudziale osoby wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Gniezna.  

Miejski System Profilaktyki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną zostanie przyjęty 

przez Radę Miejską miasta Gniezna po wcześniejszej akceptacji Komisji Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

 

Modyfikacje programu wprowadzane będą w zaleŜności od potrzeb i uwag partnerów 

programu, stosownie do wspólnych ustaleń. 

Realizacja programu będzie równieŜ zaleŜna od prowadzonej polityki prorodzinnej 

państwa. Zadania zawarte w programie mają przyczynić się do wsparcia rodziny w trudnych 

sytuacjach kryzysowych, jak równieŜ pomóc wyjść z problemów, które dotknęły rodzinę. 
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Słowniczek: 

MOPS –   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

UM –        Urząd Miejski 

NGO –      Organizacje Pozarządowe 

PCPR –      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PUP –        Powiatowy Urząd Pracy  

GARG –    Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego 

PPP – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

SR –  Sąd Rodzinny 

MKRPA –    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

DMD –         Dom Matki i Dziecka 

MOK –         Miejski Ośrodek Kultury 

PARPA -       Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 

 
 
 


