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Cel główny 3:  

Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin  

z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Adresaci: 

- Rodziny; 

- Dzieci;  

- Osoby starsze; 

 

termin realizacji:  

2007-13 

organizacja odpowiedzialna:  

Urząd Miasta, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Adopcyjny, Pogotowie 

Opiekuńcze, Dom Dziecka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej; Miejski Żłobek Dzienny, organizacje pozarządowe; 

 

Cel szczegółowy 3.1.  

Zmodernizowanie istniejącego systemu pomocy dziecku i rodzinie.  

 

2007-13 

 

Zadania: Termin 

 

1. Zapewnienie warunków do organizowania rodzinnych form opieki 

zastępczej (m.in. zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka, itp.) 

2007-13 
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2. Zapewnienie dostępności różnorodnych form pomocy  

i opieki dla dzieci zaniedbywanych społecznie  

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

2007-13 

 
3. Ciągłe udoskonalanie systemu współpracy i komunikacji pomiędzy 

organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.  
2007-13 

 

1. Opracowanie programów mających na celu przywrócenie rodzinom 

naturalnym funkcji wychowawczej, społecznej  

i ekonomicznej.  

2007-13 

 

2. Zapewnienie warunków do prawidłowego wejścia  

w dorosłość pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych i rodzin zastępczych. 

2007-13 

 
3. Zabezpieczenie mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców 

miasta. 
2007-13 

 

 

Cel szczegółowy 3.2. 

Organizowanie form edukacji rodziców 

 

2007-13 

 

Zadania:  Termin 

 
1. Organizowanie medialnych akcji edukacyjnych na temat roli 

rodziców w wychowaniu dziecka.  
2007-13 

 
2. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców, którzy nie radzą 

sobie z problemami wynikającymi  z uzależnienia ich dzieci.  
2007-13 

 

Cel szczegółowy 3.3: 

Poszerzenie różnorodności form wsparcia adresowanych do osób  starszych i 

ich rodzin. 

2007-13 
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Zadania:  Termin 

 
1. Udoskonalenie systemu wspierania rodzin poprzez różnorodność usług 

opiekuńczych dla osób starszych w ich miejscu zamieszkania.  
2007-13 

 
2. Organizowanie form okresowego zastępowania członków rodzin 

opiekujących się osobą starszą i przewlekle chorą. 
2007-13 

 
3. Tworzenie grup wsparcia dla rodzin opiekujących się osobą starszą i 

przewlekle chorą. 
2007-13  

 4. Wspieranie i rozszerzanie działalności wolontariatu 2007-13 

 

Cel szczegółowy 3.4. 

Stworzenie nowych struktur i działań pomocowych na rzecz osób starszych 

wiekiem. 

 

2007-13 

 

Zadania:  Termin 

 

1. Opracowanie standardów systemu usług pomocowych  

w środowisku w domu dla osób starszych wiekiem. 

Rozszerzenie świadczenia usług na dni ustawowo wolne 

od pracy. 

2007-13 

 
2. Stworzenie w mieście miejsc czasowego pobytu dla osób 

starszych. 
2007-13 

 

Cel szczegółowy 3.5. 

Rozszerzenie wachlarza form opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

2012-13 
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Zadania:  Termin 

 
1. Poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi 

do lat 3; 
2012-13 

 

2. Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 w warunkach bytowych 

zbliżonych do warunków domowych poprzez m.in. żłobki, kluby 

dziecięce, dziennych opiekunów; 

2012-13 

 

3. Objęcie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, 

bądź pozostających pod opieką dziennego opiekuna właściwą 

opieką pielęgnacyjną oraz edukacyjną, poprzez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dzieci; 

2012-13 

 
4. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz umów 

zawieranych z dziennymi opiekunami; 
2012-13 

 5. Przeprowadzanie konkursów na dziennych opiekunów; 2012-13 

 
6. Organizowanie szkoleń dla opiekunów w żłobku lub klubie 

dziecięcym oraz dla dziennych opiekunów; 
2012-13 

 

7. Prowadzenie przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna 

konsultacji i udzielanie porad dla rodziców  

w zakresie pracy z dziećmi; 

2012-13 

 

8. Sprawowanie nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz 

dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej 

opieki; 

2012-13 

 

 

 

 


