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1. WSTEP

Od dluzszego czasu trwaja dyskusje nad ksztaltem reformy systemu
f.hpieki nad dzieckiem w Polsce. Gl6wnym kierunkiem wyznaczajacym
'zmiany stalo sie podjecie dzialan zmierzajacych do stworzenia jednolitego
$ystemu wszechstronnej pomocy rodzinie. Znalazlo to wyraz w ostatniej
powelizacji ustawy o pomocy spolecznej, gdzie wprowadzono osobny
:Jozdzial, zawierajacy zapisy dotyczace opieki nad dzieckiem i rodzina.
,Duzy nacisk kladzie sie tam na pomoc rodzinie w srodowisku poprzez
',prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzin. Wedlug ustawy

sparciem dla rodziny powinna byc tez siec plac6wek zapewniajacych
'dzieciom dzienna opieke i wychowanie, bez koniecznosci opuszczania
~~dziny - w srodowisku lokalnym. Dzieciom pozbawionym czesciowo lub

lkowicie opieki rodzicielskiej powiat ma zapewnic opieke w rodzinach
stepczych lub plac6wkach - przy czym winno sie dazyc do objecia jak
jwiekszej liczby dzieci opieka w rodzinnych formach opieki.

Chorz6w jest przygotOwany do powyzszych zmian - gdyz kierujac sie zdo-
\ywanymi stopniowo doswiadczeniami, prowadzil od dawna lokalna poli-
ke prorodzinna zbiezna z obecnymi uregulowaniami prawnymi.
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Gmina Chorzów prowadzi aktywna polityke prorodzinna w opar-
ciu o szereg miejscowych aktów normatywnych. Polityka ta uwzglednia
oswiate, kulture, sport i rekreacje, zdrowie, przeciwdzialanie bezroboci14
sytuacje mieszkaniowa, profilaktyke i przeciwdzialanie uzaleznieniom.

2. POLITYKA PRO RODZINNA W CHORZOWIE

Polityka prorodzinna gminy Chorzów opiera sie o nastepujace akty normatywne:

Ustawy:

Ustawa o samorzadzie gminnym i powiatowym
Ustawa o pomocy spolecznej

Ustawa o systemie oswiaty

Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

Uchwaly Rady Miasta:

Uchwala w sprawie przyjecia "Karty Praw Rodziny ogloszonej przez
Stolice Apostolska" jako jednej z podstaw polityki prorodzinnej gminy
Strategia Zrównowazonego Rozwoju Chorzowa do roku 2020
Program edukacyjny:

Program kultury fizycznej
Program wychowania do zycia w rodzinie
Program edukacji ekologicznej

Program edukacji regionalnej - Chorzów - moje miasto
Program pomocy osobom niepelnosprawnym
Program rozwiazywania problemów alkoholowych
Program polityki mieszkaniowej
Programy prozdrowotne
Budzet miasta

Szczególna role w tym zakresie nalezy przypisac Uchwale
Rady Miejskiej w sprawie przyjecia "Karty Praw Rodziny ogloszonej
przez stolice Apostolska" - jako jednej z podstaw polityki prorodzinnej
miasta. "Karta Praw Rodziny" skierowana zostala przede wszystkim do
rzadów, organizacji miedzynarodowych oraz innych instytucji, które
ponosza odpowiedzialnosc za dobro wspólne. Stanowi ona dla wladz
miasta Chorzowa punkt odniesienia - swoisty drogowskaz wytyczajacy
kierunki dzialania Rady i Zarzadu Miasta.
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3. DIAGNOZA PROBLEMÓW RODZINY W CHORZOWIE

Kwestia rozwiazywania trudnych problemów spolecznych w Chorzowie
traktowana jest priorytetowo. Wychodzi sie z zalozenia, ze ich nierozwiazanie
jest przeszkoda w rozwoju miasta. Przed podjeciem jakichkolwiek dzialan
przeprowadza sie diagnoze problemu czy zjawiska. Uchwala Rady Miasta
nr XXII/198/95 w sprawie "Realizacji polityki prorodzinnej miasta Chorzo-
wa" powierzyla Zarzadowi Miasta sporzadzenie raportu o sytuacji rodzin
w Chorzowie.

W 1998 roku Chorzów wzial udzial w konkursie na "Innowacje lokalne
w gminach" organizowanym przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, przedstawiajac projekt "Mapa problemów rodziny w gminie Cho-
rzów", który zostal wyrózniony i uhonorowany grantem na jego realizacje.
W celu realizacji projektu zaangazowano zespól socjologów - ekspertów

I w dziedzinie badan nad rodzina pod kierunkiem prof. Wojciecha
Swiatkiewicza.

Raport ten zawiera rezultaty badan polegajacych na analizie materialów
odnoszacych sie m.in. do charakterystyki zjawisk patologicznych, procesów
spoleczno - demograficznych, migracyjnych, infrastruktury mieszkaniowej
itp. Stanowia one glówna baze materi~lowa dla opracowania map ukazu-

: ljacych rozmieszczenie analizowanych zjawisk i procesów w poszczególnych
'dzielnicach Chorzowa.

Drugim zródlem danych bedacych podstawa raportu byly badania socjo-
'~ogiczne prowadzone metoda ankiety audytoryjnej i wywiadu kwestionariu-
'tszowego. Pierwsza z wymienionych technik badawczych skierowana byla do
:mlodziezy uczeszczajacej do wybranych szkól ponadpodstawowych.
Obszerny wywiad kierowany byl do rodzin zamieszkujacych poszczególne

; dzielnice Chorzowa. Zastosowano dwa sposoby prezentowania wyników
badan.

Tak zwane "dane twarde", czyli pochodzace z analizy dokumentów zród-
lowych i statystyk sa przedstawiane w postaci map i czesciowo tabelarycznie.
Natomiast dane pochodzace z wywiadów socjologicznych ilustrowane sa

kolorowych wykresach.

Raport sklada sie z trzech czesci:

'1. Rodzina w oczach mlodziezy
Rodzina o sobie

Rodzina a patologie spoleczne

Kazda z nich zamieszcza komentarze odnoszace sie do wybranych zjawisk
lecznych, które stanowily przedmiot analiz.
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4. FUNKCJONOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU POMOCY
RODZINIE W CHORZOWIE

Chorzowski lokalny system pomocy dziecku i rodzinie funkcjonuje w czte-
rech etapach, (tab. 1), w oparciu o instytUcje miejskie i niepubliczne (tab. 2).

Tab. 1.Funkcjonowanie Chorzowskiego Lokalnego Systemu
Pomocy Dziecku i Rodzinie

I ETAP
PROFILAKTYKA

N ETAP
DZIAlANIA RESOCJALIZACYJNE
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Tab. 2. System pomocy dziecku i rodzinie w Chorzowie

PLACÓWKI

PROFILAKTYCZNE

PLACÓWKI
WCZESNEJ
POMOCY
RODZINIE

PLACÓWKI
OPIEKUNczo

WYCHOWAWCZE

PLACÓWKI POMOCY
NIEDOSTOSOWANYM

SPOLECZNIE

~ I PUBUCZNE 1-.

~ I NIEPUBIlCZNE1-.

--.1 PUBUCZNE 1-.

--.1 NIEPUBUCZNE 1--.

- SZKOlY
- PRZEDSZKOLA

- PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

. PLACÓWKIWYCHOWANIA
POZASZKOLNEGO

- NIEPUBUCZE

ZAKlADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
- OSRODEK PROMOCJI RODZINY
- ORGANIZACJE POZARZADOWE

- OSRODEK POMOCY SPOlECZNEJ- PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA

- OSRODEK POMOCY OSOBOM
UZALEZNIONYM

- MIESZKANIA CHRONIONE

- PARAFIALNE PORADNIE RODZINNE

- OSRODEK PROMOCJI RODZINY
- OSRODEK ROZWIAZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- HOSTEL - STARO CHORZOWSKI

DOM DOBROCI

- DOM DZIECKA·OSRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ·OSRODEK RODZIN ZASTEPCZYCH
- RODZINNE DOMY DZIECKA
- SWIETLICE SRODOWISKOWE

L-

~ I NIEPUBUCZNE1--'1 -SWIETIlCE SRODOWISKOWE-OCHRONKI PRZYPARAFIALNE

-+ I PUBUCZNE 1-.

~ I PUBUCZNE I ~

1 NIEPUBUCZNE 1-.

KURATORSKIE OSRODKI

PRACY Z MlODZIEZA

TOW ARITS1WO OCHRONY PRAW

I GODNOSCI DZIECKA .WYSPA"
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4.1. Programy profilaktyczne w Chorzowie

Profilaktyka to dzialania majace na celu zapobieganie powstawaniu proble-
mów, redukujace potrzebe korzystania z uslug placówek spoleczno - pornO-'
cowych. Na ten etap lokalnego systemu skladaja sie wymienione wczesniej
programy prorodzinne, realizowane przez odpowiedzialne jednostki organi-!
zacyjne miasta. Programy te odnosza sie z jednakowa troska do wszystkicl.
mieszkanców miasta, tworzac warunki wyrównanego funkcjonowania.

Przyklady realizacji pomocy dziecku i rodzinie (wynikajace z progra-
mów prorodzinnych):

Opracowanie i realizacja miejskiego kalendarza imprez sportowych

Dofinansowanie wycieczek szkolnych

Dofinansowanie obozów letnich i zimowych

Dofinansowanie pólkolonii dla dzieci z rodzin ubogich i patOlogicznych

Dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin ubogich i patOlogicznych

Prowadzenie oddzialów integracyjnych, zajec wyrównawczych, szkÓ!
specjalnych, nauczania indywidualnego

Prowadzenie zajec sportowych pozalekcyjnych tzw. SKS-ów

Finansowanie zajec pozalekcyjnych stanowiacych realizacje zaimeresowan ucz-
niów w zakresie sztuki teatralnej, malarstwa, muzyki, tanca oraz komputerów

Wspieranie stowarzyszen kultury fizycznej

Organizacja chorzowskiego rajdu rodzin (w br. odbedzie sie V edycja)

Promowanie wychowania prorodzinnego w placówkach oswiatOwych

Wprowadzenie do placówek oswiatowych programów profilaktyki uzaleznien

Szczególowe sprawozdania z realizacji programów prorodzinnych prze-
kazywane sa cyklicznie Radzie Miejskiej.

4.2. Wczesna pomoc dziecku i rodzinie - drugi etap lokalnego
systemu opiekunczego

II etap lokalnego systemu opiekun~zego tO ukierunkowana wczesna
pomoc dziecku i rodzinie - wspomagajaca dzialania rodziny w przypadku
zagrozen (wczesna identyfikacja problemów i dzialania interwencyjne
ukierunkowane na ich rozwiazanie).

4.2.1. Pomoc spo/eczna na rzecz chorzowskich rodzin

Podstawowe zadania w tym zakresie realizuje Osrodek Pomocy Spolecz-
nej w Chorzowie.
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Suma wydatków, która Osrodek zamknal rok 1999 wyniosla
18687 871 zl, z czego srodki na zadania wlasne wyniosly 10388 174 zl
tj. 55,6% budzetu.

Trudno jednoznacznie okreslic liczbe chorzowian wymagajacych wsparcia,
:, gdyz nie wszyscy korzystaja z pomocy spolecznej, nie mniej jednak fakt,

iz w 1999 r. ok. 5 845 rodzin (11,6%) bylo zmuszonych do korzystania ze
swiadczen pomocy spolecznej sprawia, iz jest to jedno z podstawowych zadan
gminnej polityki spolecznej.

Propozycja pomocy spolecznej ze strony gminy na rzecz rodzin skierowana
jest do wszystkich rodzin z problemami w funkcjonowaniu, jednak ze szcze-

. gólnym uwzglednieniem dobra dzieci z rodzin uznanych za dysfunkcjonalne.

Przykladowe formy pomocy dziecku i rodzinie:

Dodatki mieszkaniowe 3 730 osób/miesiac - sredni dodatek 140 zl
Zywienie dzieci w szkolach - 1364 dzieci (OPS), 700 (Urzad Miasta)
Zywienie dzieci w przedszkolach - 279 dzieci

Dofinansowanie wyjazdów na kolonie letnie - 916 dzieci
Dofinansowanie wyjazdów na zimowiska - 48 dzieci
Calkowite sfinansowanie wyjazdów sród rocznych - 239 dzieci

W roku 1999 z pomocy w formie' pienieznej skorzystalo 4 737 rodzin na
laczna kwote 7 779589 zl. Natomiast pomoc w formie rzeczowej (opal, srodki
czystosci, koce, posciel) udzielono na kwote 3317 762 zl.

'. 4.2.2.Rola organizacjipozarzadowych w zakresiepomocy rodzinie

Zadania w zakresie pomocy spolecznej realizowane sa równiez przez or-
ganizacje pozarzadowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, koscioly, grupy
samopomocowe. Obecnie w Chorzowie tzw. III sektor tworzy ponad 20

. organizacji dzialajacych na polu pomocy spolecznej. Wiekszosc z nich
" aktywnie uczestniczy w rozwiazywaniu problemów lokalnej spolecznosci.

Wsród form swiadczonej przez nie pomocy, nalezy wyróznic: dzialalnosc
charytatywna (np. Polskie Towarzystwo Charytatywne, Slaska Fundacja
Charytatywna), przewóz dzieci niepelnosprawnych (np. Slaska Fundacja
Charytatywna), prowadzenie swietlic srodowiskowych (np. Towarzystwo
Przyjaciól Dzieci, Polski Czerwony Krzyz), osrodków rehabilitacyjno-

,.wychowawczych, warsztatów terapii zajeciowych (np. Fundacja Pomocy
Niewidomym, Polski Zwiazek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Uposledzeniem Umyslowym), organizowanie wypoczynku dla
dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (np. Towarzystwo Ochrony Praw
i Godnosci Dziecka "Wyspa", ochronki parafialne, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich itp.).
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Inicjatywy wspierajace rozwój organizacji pozarzadowych w Chorzowie zo-
staly w 1998 r. ujete w ramy systemowego dzialania poprzez podjecie
uchwaly Rady Miejskiej.

W roku 1999 po raz pierwszy przyznano dotacje zgodnie z przyjeta
uchwala:

W ramach konkursu grantowego przyznano dotacje na 23 autorskie,
projekty z dziedziny ochrony zdrowia, pomocy spolecznej, opieki i wy-
chowania

Koszt w 1999 r.: 360 862 zl;

Dofinansowano organizacje pozarzadowe na realizacje zadania: dofinanso-!
wanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych i ubogich.,
Dofinansowaniem objeto 718 dzieci.
Koszt w 1999 r.: 265000 zl;

Zarzad Miasta oglosil konkurs min. dla organizacji pozarzadowych na two-.j
rzenie programów autorskich w zakresie dzialalnosci informacyjnej
i edukacyjnej dla dzieci i mlodziezy ze srodowisk zagrozonych miasta
Chorzowa. Wyrózniono 5 projektów.
Koszt w 1999 r.: 32 000 zl;

W zakresie organizacji profesjonalnej pomocy osobom uzaleznionym,.;
wspóluzaleznionym i ofiarom przemocy dofinansowano organizacjcl
pozarzadowe na ogólna kwote 171 482 zl.

Szczególy w tym zakresie prezentuje tab. 3.
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Do najwazniejszej organizacji o charakterze prorodzninnym nalezy Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rodziny - prowadzace Osrodek Promocji Rodziny. Jest'"
to pierwsza w miescie placówka swiadczaca kompleksowa pomoc rodzinie.
Osrodek oferuje pomoc dla osób, które:

doswiadczaja trudnosci w zwiazku z aktualna sytuacja rodzinna,

nie radza sobie ze stresem, który niesie zycie,

maja trudnosci w podejmowaniu decyzji,

doswiadczaja konfliktów w waznych relacjach zyciowych,

sa swiadkami lub doswiadczyli przemocy w rodzinie,

sa mlodymi ludzmi i potrzebuja pomocy.

Osrodek realizuje dla mieszkanców Chorzowa nieodplatnie specja
tyczne uslugi dla rodzin (w calosci dofinansowane przez miasto), któ
rodzaj specyfikuje tab. 4.
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Tab. 3. Zadania gminy wykonywane przez organizacje
pozarzadowe w zakresie pomocy spolecznej, ochrony
zdrowia i przeciwdzialania patologiom spolecznym

Ilosc projekt6w Kwota
Nazwa
zadania

1999r. 2000 r. 1999 r. 2000 r.

Ochrona zdrowia I 4 4 33 500 zl 42 500 zl

Pomoc osobom
I I I 128 790 zl I

niepelnosprawnym
9 11 185000 zl

Pomoc osobom ubogim 2 3 5 300 zl 31 550 zl

Pomoc rodzinie 2 2 78800 zl 105000 zl

Pomoc dzieciom 5 8 113472 zl 131474 zl

Pomoc ludziom
I I I 1000zl I

starszym 1 1 1500zl
.

., i

i.
Pomoc osobom I I I 171 482 zl I
uzaleznionym

4 5 188630 zl

Programy
profilaktyczne dla I 5 I 3 I 32000 zl I 40 000 zl
dzieci i mlodziezy ze
srodowisk zagrozonych
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Tab. 4. U slugi dla rodzin prowadzone przez
osrodek promocji rodziny

4.3. III etap lokalnego systemu opiekunczego - plac6wki opieki
czesciowej i calkowitej

W momencie sytuacji kryzysowych rodzina wspomagana jest przez
funkcjonujace w miescie plac6wki opiekunczo - wychowawcze.

4.3.1. Placówki opieki czesciowej w Chorzowie

Chorz6w nalezy do tych miast regionu, w kt6rych na szeroka skale upo-
wszechnila sie idea swietlic srodowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcjo-
nalnych. Aktualnie dziala 12 plac6wek - prowadzonych przez r6zne pod-
mioty organizacyjne, wspieranych finansowo i organizacyjnie przez gmine.
Zapewniaja srodowiskowa pomoc grupie ok. 500 dzieci. Szczeg6lowe infor-
macje zawiera tab. 5.
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Zakres Rodzaj Ilosc uslug
uslugi uslugi w 1999 r.

Poradnictwo rodzinne

· rozwiazywanie konfliktów · konsultacje i porady · 202 h

rodzinnych psychologa i pedagoga
· przeciwdzialanie przemocy · konsultacje i porady . 62 h

w rodzinie prawnika . l h
· porady w zakresie · konsultacje i porady

planowania rodziny seksuologa
· poradnictwo indywidualne

dla dzieci i mlodziezy
(pomoc w rozwiazywaniu
problemów emocjonalnych,
sytuacji konfliktowych
i kryzysowych,
profilaktyka uzaleznien)

Terapia rodzin
· terapia indywidualna · terapia indywidualna · 257 h
· terapia grupowa (kursy · terapia grupowa . 8h

komunikacji interpersonalnej
dla malzonków)

· szkoly dla rodziców
Szkolenia warsztatowe · 226 h
z wychowania prorodzinnego
dla dzieci i mlodziezy
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Celem nadrzednym tych plac6wek jest zapewnienie dzieciom opieki
wychowawczej w godzinach popoludniowych. Zaleta jest, ze nie ujmuja
:wszystkich obowiazk6w opiekunczych rodzic6w. Dzieci znajduja tu opieke

lko w wybranych porach dnia i w wybrane dni. Za reszte odpowiadaja
dzice. Placówki te ewoluuja w kierunku wlaczania w system r6wniez

,rodzic6w dzieci uczeszczajacych na zajecia. Plac6wki te zostaly dofinan-
SOwane przez miastO Chorz6w w 1999 r. na kwote 159 742 zl, otrzymujac
dotacje jednostkowe wedlug zestawienia, kt6re prezentuje tab. 6.

Tab. 5. Plac6wki opieki czesciowej w Chorzowie

Rodzaj Organ Dzielnica
plac6wki prowadzacy

Swietlice Gmina Chorz6w (OPS) Chorz6w Centrum
,Jrodowiskowe

'(4) Gmina Chorz6w (OPS) Chorz6w II

Towarzystwo Przyjaci6l Chorz6w Centrum
Dzieci

Polski Czerwony Krzyz Chorz6w Batory

Swietlice Polskie Stowarzyszenie Chorz6w II
:lntegracyjne na Rzecz Os6b
(1) z Uposledzeniem

Umyslowym

'Swietlice Gmina Chorz6w (Poradnia Chorz6w Stary
'terapeUtyczne Psychologiczno-
'(1) Pedagogiczna)

Ochronki Parafia Wniebowziecia Chorz6w Batory
»rzyparafialne NMP

'(3) Parafia Jezusa Chrystusa Chorz6w Batory
Dobrego Pasterza

Zgromadzenie Si6str Chorz6w Centrum
Milosierdzia

:Kuratorskie Sad Rejonowy Chorz6w II
:osrodki pracy w Chorzowie
IZmlodzieza

t(3) Sad Rejonowy Chorz6w Stary
w Chorzowie

Sad Rejonowy Chorz6w Batory
w Chorzowie
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Tab. 6. Dofinansowanieplacówek opieki czesciowej w 1999 r.

4.3.2. System opieki calkowitej nad dzieckiem

W miescie prowadzi sie równiez dzialania zwiazane z modernizowaniem
systemu opieki calkowitej nad dzieckiem. Od 1992 roku systematycznie
zaczeto zmiany typowego charakteru pracy placówki opiekunczo-wychowaw-
czej. Poczatek zmian okreslaly nowe zasady dzialania placówki i organizacja
pracy srodowiskowej.

Pierwszy etap zmian to przyjmowanie dzieci bezposrednio z terenu miasta
Chorzowa.

Ograniczenie przyjec do najblizszego terenu pozwolilo na uzyskanie nas-
tepujacych efektów:

dzieci nie tracily kontaktu ze swoim naturalnym srodowiskiem,

rodzice zostali zmotywowani do wziecia odpowiedzialnosci za swoje
dzieci,

nawiazano kontakty z rodzina dalsza,

wychowankowie mogli kontynuowac nauke w szkolach, do których ucze-
szczali,
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Placówka Przeznaczenie \ Kwota

ParafiaWniebowziecia NMP Na dzialalnosc ochronki \ 9472 zl
przyparafialnej

ParafiaJezusa Chrystusa OP Na dzialalnoscochronki I 16000 zl
przyparafialnej

Zgromadzenie Sióstr Milosier- Na dzialalnosc ochronki I 24 000 zl
dzia sw. Wincentego a Paulo przyparafialne j

Polski Czerwony Krzyz Na pokrycie kosztów utrzymania I 40 000 zl
swietlicy srodowiskowej

Poradnia Psychologiczno- Na dofinansowanie swietlicy I 10000 zl
Pedagogiczna terapeutycznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dofinansowanie dzialalnosci I 25 550 zl
Osób z Uposledzeniem klubu - swietlicy integracyjnej
Umyslowym w Chorzowie

Sad Rejonowy w Chorzowie I Na dzialalnosckuratOrskich
osrodków pracy z mlodzieza:

· Chorzów, St. BatOrego2a 8 660zl
· Chorzów, Pudlerska 22 8 660zl
· Chorzów, Bozogrobców 17400zl
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nawiazano wspólprace z innymi sluzbami opieki nad dzieckiem i rodzina,
opracowujac dalsze mozliwosci pomocy rodzinie,

nadzorowano rodziny po powrocie podopiecznych do domu.

Drugi etap zmian to opracowanie programu usamodzielnienia mlodziezy.
Programem tym zostala objeta mlodziez w wieku 13 - 18 lat. Zostaly

otwarte dwie tzw. Grupy Usamodzielnienia. Pierwsza w lutym 1993 r., druga
w styczniu 1996 r. Przekazano placówce 2 wieloizbowe lokale, które staly sie
filiami placówki. Jedna z tych grup to grupa koedukacyjna dla mlodziezy
mlodszej. Z tej to grupy starsze dziewczeta przechodza do II grupy
o obnizonym dozorze wychowawczym. Dla pelnej realizacji programu
brakowalo 3 lokalu dla starszych chlopców. W br. Zarzad Miasta podjal
decyzje o otwarciu 3. filii dla najstarszych chlopców. Planuje sie jej otWarcie
jeszcze w tym roku.

Glówne cele tego projektu to:

wyprowadzenie mlodziezy z zamknietej placówki do natUralnego
srodowiska,

niwelowanie uzaleznienia opiekunczego,

natUralne nabywanie umiejetnosci zyciowych, przygotowanie do zycia
w rodzinie, w spoleczenstwie.

Wprowadzenie tego programu zdecydowanie podnioslo standard uslug
opiekunczych, zblizajac sie jakoscia, intensywnoscia do uznanych wzorów
systemu opieki przodujacych w tym wzgledzie panstW.

Program ten daje gwarancje prawidlowego przygotowania mlodziezy do
zycia w spoleczenstWie. Jest on kierowany przede wszystkim do mlodziezy,
która nie ma szans na powrót do domu rodzinnego i nie chce lub nie moze
byc objeta w zadna inna forma opieki prorodzinnej.

Placówka rozwijala sie, a jej kadra szczególnie dbala o podnoszenie kwa-
., lifikacji. Miala taka mozliwosc dzieki dofinansowaniu uzyskanemu z Miasta

,do przeróznych form doksztalcania. Z chwila wprowadzenia reformy samo-
rzadowej oraz zmian w systemie opieki pojawila sie mozliwosc dalszych
,zmian.

i

t', Trzeci etap zmian w placówce to rozszerzenie dzialalnosci placówki
'o zadania z zakresu prowadzenia Osrodka Rodzin Zastepczych i Osrodka
1nterwencji Kryzysowej.

Przejecie tych dodatkowych zadan pozwalalo w sposób cyrkularny laczyc
,ppieke calkowita z prorodzinna opieka zastepcza oraz pomoca w sytuacjach

':kryzysowych. Zadania te sa spójne, wzajemnie sie uzupelniaja.
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Osrodek Rodzin Zastepczych
Glównym celem Osrodka jest objecie opieka i wsparciem rodzin

zastepczych z teren~ miasta Chorzowa. Obecnie pod opieka Osrodka jest 293
wychowanków przebywajacych w 224 rodzinach.

Do glównych zadan Osrodka nalezy:
monitoring sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych
specjalistyczne poradnictwo,
praca terapeutyc~na z dzieckiem i rodzina,
organizacja przekazywania pomocy finansowej dla dzieci umieszczonych
w rodzinach zastepczych,
praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
opracowanie programów indywidualnych i grupowych dla dzieci przygoto-
wywanych do wejscia do rodzin zastepczych oraz dla rodzin chcacych
zostac rodzina zastepcza,
szkolenie kandydatów na rodziny zastepcze,
wspólpraca ze srodowiskiem na rzecz tych rodzin.

Osrodek Interwencji Kryzysowej
Glównym celem pracy Osrodka jest objecie opieka i wsparciem ofiar prze-

mocy w rodzinie, której sprawcami sa wspólmalzonkowie lub partnerzy.
Osrodek nastawiony jest szczególnie na pomoc stacjonarna, której zada-

niem jes.t izolacja ofiar przemocy od sprawcy poprzez udostepnienie miejsc
w hostelu.

Osrodek dysponuje 5 pokojami, w których pomoc moze uzyskac 14 osób.
Osoby korzystajace z hostelu objete zostaja programem majacym na celu

poprawe warunków zycia i w miare szybki powrót do swojego srodowiska.
W ramach tego programu:
dokonuje sie diagnozy sytuacji rodziny i prognozy zazegnania kryzysu
sporzadza indywidualny plan pomocy rodzinie przy wspólpracy z pracow-
nikami OPS, policji, sadu i innych instytucji majacych kontakt z rodzina,
wyposaza w wiedze i umiejetnosci pomagajace samodzielnie przezwy-
ciezyc sytuacje konfliktowe,
podejmuje dzialania interwencyjne,
wspiera rodzine w jej naturalnym srodowisku po zakonczeniu programu.

Przyjecie koncepcji rozszerzenia dzialalnosci domu dziecka pozwolilo na:
pelne wykorzystanie bazy lokalowej i kadrowej placówki juz funkcjo-
nujacej,
mozliwosc realizacji dodatkowych zadan bez dodatkowych kosztów ek-
sploatacji budynku,
uzyskanie realnej mozliwosci na stopniowe eliminowanie instytucji pel-
niacej opieke calkowita na rzecz dzialan w srodowisku i prorodzinnych
formach opieki,
uzyskanie wysokich i nowoczesnych standardów opiekunczych.
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Schemat funkcjonowania domu dziecka

ZREORGANIZOWANY DOM DZIECKA W CHORZOWIE
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4.4. Przeciwdzialanie niedostosowaniu dzieci i mlodziezy
IV etap lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie

4.4.1. Kuratorskie osrodki pracy z mlodzieza
<

. W strategii opracowywania i wdrazania lokalnego systemu opiekunczego /

waznym zadaniem jest przeciwdzialanie niedostosowaniu spolecznem~
co realizowane jest w ramach pracy kuratorskich osrodków pracy z mlodzieza
- IV etap lokalnego systemu opiekunczego.

Na terenie Chorzowa dzialaja trzy kuratorskie osrodki pracy z mlodzieza.
Co szczególnie godne podkreslenia - placówki na terenie naszego miasta
dzialaja w duzej mierze dzieki wsparciu gminy. Wladze miasta Chorzowa
doceniaja wartosc tych osrodków w strukturze placówek opieki nad dziecmi
i mlodzieza ze srodowisk ubogich i patologicznych. To, co je szczególnie
wyróznia, to wlasnie uczestnicy zajec. Kuratorzy prowadzacy zajecia zajmuja sie
najtrudniejsza z wychowawczego punktu widzenia mlodzieza - ta, która
weszla w konflikt z prawem.

Uczestnikami zajec sa równiez, na podstawie skierowania sadu, maloletni
majacy rodziców, wobec których orzeczono ograniczenie wladzy rodzi-
cielskiej, jezeli pozostaja oni bez nalezytej opieki i nadzoru, a ich sytuacja
i cechy osobowosci takiej wzmozonej kontroli wymagaja. Uczestnicy zajec
wywodza sie w przewazajacej mierze ze srodowisk od wielu pokolen skazo-
nych patologia i którzy, o ile sie tego procesu nie zatrzyma, beda sami model
ten powielac.

Zadaniem osrodków jest wdrazanie podopiecznych do przestrzegania
zasad wspólzycia spolecznego, ksztaltowania wlasciwego stosunku do nauki
i pracy przez udzielanie pomocy w usuwaniu zaniedban wychowawczych,
udzielanie pomocy w nauce, organizowaniu wolnego czasu, pomoc w roz-
wiazywaniu trudnosci zyciowych. Do uczestników zajec kieruje sie równiez
programy terapeutyczne, glównie z zakresu terapii i przeciwdzialania
uzaleznieniom. Uczestnicy zajec maja zapewnione, dzieki finansom gminy,
wyzywienie, sprzet sportowy, uczestnicza w lekcjach i wycieczkach terapeu-
tycznych i rekreacyjnych. Sad zapewnia zatrudnienie - kuratorów sadowych.
Alians dwóch instytucji - gminy i sadu jest cenny i przynosi spolecznosci
lokalnej korzysci w postaci zapobiegania w pewnej mierze przestepczosci
nieletnich i ograniczenia szerzenia sie demoralizacji i róznorakich patologii.

W 1999 roku zesp6l kuratorów zawodowych ds. rodzinnych i nieletnich
w Chorzowie wraz z Urzedem Miasta Chorzowa i Wodnym Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach O/Miejski Chorzów zorganizowali
kurs na stopien mlodszego ratownika wodnego dla podopiecznych sadu.

Uczestnikami kursu byli nieletni, wobec kt6rych zastosowano jakikolwiek
srodek wychowawczy z ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich,
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w wiekszosci - nadzór kuratora sadowego i udzial w zajeciach kuratorskiego
. osrodka pracy z mlodzieza.

Przedsiewziecie to mialo na celu zaproponowanie nieletnim alternatywnej
formy spedzania wolnego czasu, umozliwienie im zdobycia podstaw zawodu,
'który po pewnym czasie beda mogli wykonywac odplatnie. Byla to równiez
tsposobnosc zintegrowania grupy mlodych ludzi na przekór podzialom (kibice
róznych druzyn, mieszkancy dzielnic tradycyjnie antagonistycznych),
'wpojenia im wartosci wspólnego dzialania dla dobra zdrowia i zycia
ludzkiego, a nie przeciw niemu, co bylo ich dotychczasowym najczestszym
doswiadczeniem. Po zakonczeniu kursu stali sie czlonkami WOPR,
co stanowi dla nich alternatywe dla przynaleznosci do innych grup
i organizacji, czesto nieformalnych, nie akceptowanych spolecznie. Pomy-
slodawcy stwierdzili, ze jesli tylko nieletni beda chcieli skorzystac z oferty -
moze to byc dla nich szansa. Szansa nie tylko na dorazna korzysc, jaka jest
zdobycie czasami pierwszego, a dla niejednego z nich byc moze ostatniego
zawodu w zyciu. W dalszej perspektywie udzial w kursie i podjecie tego
rodzaju pracy powinny przyniesc przede wszystkim poszanowanie dla zycia
ludzkiego i przewartosciowanie dotychczasowych pogladów i zachowan.

4.4.2. Srodowiskowe programy organizacji pozarzadowych

Wsród wielu programów realizowanych przez organizacje pozarzadowe na
szczególna uwage zasluguje projekt Towarzystwa Obrony Praw i Godnosci
Dziecka "Wyspa" (realizowany od pazdziernika 1999 r. na zlecenie gminy
Chorzów).

Projekt obejmuje opieka nieformalna grupe mlodych ludzi, w wieku
13 - 19 lat, którzy wykazuja pierwsze oznaki uzaleznienia alkoholowego,
weszli w konflikt z prawem, nie uczeszczaja do szkól, sa skinami
deklarujacymi wyznawanie ideologii neofaszyzmu. Chlopcy zostali
"zwerbowani" z ulicy - z barierek, które byly ich miejscem spotkan, eks-
ponowania pseudo - kibicowskich wartosci oraz straszenia okolicznych
mieszkanców.

Projekt ma na celu przeciwdzialanie dalszej demoralizacji nie letnich
poprzez zorganizowanie czasu wolnego:

zajec sportowych (wyjscia na silownie, na basen),
warsztatów z zakresu profilaktyki uzaleznien,
warsztatówautoprezentacji zawodowej,
udzialu w zyciu codziennym "Wyspy" (sprzatanie, remonty itp.).

Zajecia odbywaja sie wieczorem, co zmusza chlopców do wytrzymania
w trzezwosci.

Koordynatorzy projektu, mimo wielu niepowodzen i trudnosci zaczynaja
odnosic pierwsze sukcesy wychowawcze.
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5. WNIOSKI

Rozwiazywanie trudnych problemów spolecznych w Chorzowie traktuje
sie jako wazne na równi z innymi sferami zycia miasta.
Efektem prorodzinnego nastawienia wladz miasta jest szereg lokalnych
aktów normatywnych w postaci kompleksowych programów obejmuja-
cych sfere dzialan pomocowych.
Zapobieganie wylaczania dzieci ze srodowiska rodzinnego przez wielo-
stronne wspomaganie rodzin w ich funkcjach opiekunczo - wychowaw-
czych jest glównym zalozeniem chorzowskiego systemu pomocy dziecku
i rodzinie.

Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie bazuje na nastepujacych
sferach:
· Profilaktyka
· Wczesna pomoc dziecku i rodzinie
· Instytucjonalna (calkowita lub czesciowa) pomoc dziecku i rodzinie
· Dzialania resocjalizacyjne

Dzialania innowacyjne w zakresie reorganizacji Domu Dziecka w Cho-
rzowie stanowia podstawe budowania komplementarnego systemu po-
mocy dziecku i rodzinie
Zagrozeniem rozwoju lokalnych systemów prorodzinnych jest ograni-
czanie srodków finansowych przez panstwo.
Przy finansowaniu opieki nad dzieckiem nalezy dazyc do opracowania
bonu socjalno - pomocowego.
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