UCHWAŁA NR LXXXII/709/01
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lipca 2001 r

w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjnych systemu opieki
nad rodziną i dzieckiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej w Krakowie.
Na podstawie art. 12 pkt 4, art. 32 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578, zm.: z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041/, art. 10a pkt 4, pkt 7
i pkt 11b, art. 33k ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej /tekst jednolity: Dz. U.
z 1998 r. Nr 64 poz. 414, zm.: z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162
poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001,
z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz. 238/
- mając na względzie, że rodzina, a w szczególności dzieci, winny być otoczone
niezbędnym wsparciem i opieką, wyrażając przekonanie, że najważniejszym
zadaniem w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem jest zapobieganie patologii
rodzinnej i społecznej oraz możliwie najpełniejsze zaspokojenie niezbędnych potrzeb
dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodziców i niedostosowanych społecznie Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się kierunki przekształceń organizacyjnych systemu opieki nad rodziną
i dzieckiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej w Krakowie, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do przedstawienia, w terminie do
31 marca 2002 r., informacji na temat podjętych i planowanych działań w wykonaniu
niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr LXXXII/709/01
Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r

Kierunki przekształceń organizacyjnych systemu opieki nad rodziną i dzieckiem
w ramach Systemu Pomocy Społecznej w Krakowie:
1. Poszerzenie działań w zakresie wspierania rodzin w ich funkcjach wychowawczych,
w szczególności poprzez organizowanie poradnictwa i terapii w rodzinie
m.in. z wykorzystaniem istniejących ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
2. Zwiększanie udziału form rodzinnej opieki zastępczej celem redukowania, w miarę
możliwości, instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem poprzez:
a/ tworzenie rodzinnych placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz rodzin
zastępczych działających w formie pogotowi rodzinnych,
b/ zmniejszanie liczby socjalizacyjnych placówek opiekuńczo–wychowawczych.
3. Dostosowywanie form i metod pracy placówek i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
do aktualnych potrzeb i przyjętych standardów w zakresie opieki i wychowania,
w szczególności poprzez:
a/ przekształcanie istniejących placówek socjalizacyjnych w placówki specjalizujące
się w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą o określonych problemach,
w szczególności z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych uzależnieniami,
chorych somatycznie,
b/ utworzenie - z wykorzystaniem istniejących zasobów placówek - resocjalizacyjnej
placówki opiekuńczo – wychowawczej dla chłopców,
c/ powoływanie w ramach placówek opiekuńczo – wychowawczych grup
usamodzielnienia, mających na celu pomoc w integracji ze środowiskiem po
opuszczeniu placówki usamodzielniającym się wychowankom.
4. Zwiększanie udziału jednostek niepublicznych w realizacji zadań Miasta z zakresu
opieki nad rodziną i dzieckiem, poprzez zlecanie świadczenia usług w zakresie
poradnictwa i prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym również
placówek wsparcia dziennego.
5. Dostosowanie zakresu usług realizowanych w ramach systemu opieki nad rodziną
i dzieckiem, do potrzeb dzieci i młodzieży.

