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 Rada Miasta pozytywnie opiniuje przedstawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lędzinach programy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych występujących na 
terenie miasta. 
 Zarówno System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jak i System Profilaktyki i Opieki 
nad Dzieckiem i Rodziną są, zdaniem Komisji, trafną odpowiedzią na występujące w obszarze 
miasta problemy. 
 Rodzina jako podstawowa komórka społeczna stanowiąca wartość nadrzędną z punktu 
widzenia wychowania i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania młodego pokolenia musi 
być i jest, przedmiotem troski władz miasta, a w związku z tym, wymaga zaangaŜowania 
wszystkich podmiotów w jej funkcjonowanie. W stosunku do dzieci i młodzieŜy troska ta winna 
mieć szczególny wymiar, prawidłowy rozwój dziecka następuje bowiem nie tylko w oparciu o jego 
funkcjonowanie w rodzinie. Członkowie rodziny pełnią wiele ról społecznych i wchodzą w róŜnego 
rodzaju zaleŜności. Pojawianie się przeszkód powoduje często powstawanie róŜnorodnych 
dysfunkcji uniemoŜliwiających poprawne  pełnienie szeregu z tych ról, a co za tym idzie, 
degradację i izolację społeczną rodzin. 
 Zjawisko przemocy w mieście Lędziny w ostatnich latach przybiera na sile. Ochrona ofiar 
przemocy, zwłaszcza zaś dzieci, winna stanowić dla władz miasta sprawę priorytetową . 
Zapobieganie i ochrona przed przemocą w rodzinie wpisuje się w szeroko pojęte bezpieczeństwo 
publiczne i ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania rodziny i społeczności lokalnej. 
Przedstawione programy systematyzują posiadaną aktualnie wiedzę na temat wspomnianych 
problemów, zawierają propozycje kluczowych rozwiązań, wskazują kierunki działań, konkretne 
działania im przypisane oraz szeregują je według określonych dla danej grupy priorytetów.  
NiezaleŜnie od powyŜszego stanowią punkt wyjścia do konstruowania projektów w zakresie 
rozwiązywania problemów szczegółowych  i aplikowania o środki zewnętrzne.   
 Rada Miasta stwierdza, Ŝe programy uwzględniają rekomendacje sformułowane w 
strategicznych dokumentach programowych o zasięgu regionalnym, krajowym                                           
i międzynarodowym. Wpisują się w kierunki polityki społecznej miasta określone w Miejskiej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2013 i są komplementarne wobec 
siebie. Wypełniają lukę spowodowaną występowaniem zidentyfikowanych na tym polu potrzeb                  
i zagroŜeń. Dostarczają władzom miasta i ich jednostkom organizacyjnym kompleksowego 
narzędzia pozwalającego na pogłębienie wiedzy na temat powoływanych problemów, zastosowanie 
interdyscyplinarnych rozwiązań, intensyfikację współpracy między podmiotami miejskimi i 
powiatowymi oraz pogłębienie procesu aktywizacji społecznej na terenie miasta. 
 Rada Miasta docenia znaczenie przedstawionych propozycji i wysoko ocenia 
zaangaŜowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ich opracowanie.  
 Analizując działalność MOPS w roku 2007 Rada Miasta pozytywnie ocenia całokształt tych 
działań i to zarówno działań statutowych jak i podejmowanych dodatkowo, samodzielnie oraz we 
współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.  
 


