
Załącznik nr 3 

 

 

Raport z realizacji w 2013 roku 

Programu pn."System Opieki nad  Dzieckiem i Rodziną  

Powiatu  Średzkiego na lata 2007- 2015" 

 

 

Program pn. „System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego     

na lata 2007 - 2015” został przyjęty uchwałą nr VIII/49/2017 Rady Powiatu 

Średzkiego z dnia 30 maja 2007r. 

 

Główny cel programu: 

  

Powstanie  zintegrowanego  systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Średzkim. 

  

Dla osiągnięcia celu Programu w roku 2013, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Środzie Wielkopolskiej podejmowało działania w zakresie: 

  

1. Stworzenia systemu współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających 

na terenie powiatu pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie - pracownicy 

PCPR w Środzie Wlkp. w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia rodzinie                 

z problemami opiekuńczo - wychowawczymi współpracowali z organizacjami                     

i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, a w szczególności z ośrodkami 

pomocy społecznej, placówkami oświaty, służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, 

zorganizowano dla kadry socjalnej powiatu szkolenia: „Wspieranie dziecka i rodziny        

- zadanie gminy i powiatu.  Praca z rodziną z problemami opiekuńczo                                

- wychowawczymi, ,,Powiatowy system wsparcia w obszarze przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu”, „Metody pracy z rodziną naturalną dziecka”. 

W ramach zorganizowanego Tygodnia Aktywności Społecznej na terenie powiatu średzkiego   

prowadzono  kampanię informacyjno-edukacyjną  nt. rodzicielstwa zastępczego, uaktualniano 

informator o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc dziecku i rodzinie oraz 

formach udzielanej pomocy. 

        

2. Wspierania rodziny, w tym w szczególności  rodziców i opiekunów w ich funkcjach 

opiekuńczo - wychowawczych w ramach poradnictwa specjalistycznego  

prowadzonego przez PCPR i Ośrodek Interwencji kryzysowej. 

 

3. Zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałania przestępczości 

wśród dzieci i młodzieży - zadania w tym obszarze realizowało PCPR we współpracy                

z  Publiczną Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Szlachcinie . 



W ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS zorganizowano               

dla  wychowanków rodzin zastępczych, młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym  

,,Obóz Aktywnej Integracji”- kilkudniowy wyjazd połączony z nauką organizacji własnego 

wolnego czasu i treningami umiejętności i kompetencji społecznych, działalność prowadził  

również  Klub Wolontariusza skupiający młodych wolontariuszy, promujący postawy 

prospołeczne i właściwe spędzanie czasu wolnego. 

 

4. Opieka i wychowanie dziecka poza rodziną biologiczną - realizowane zadania 

przedstawia Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2012 - 2014. 

 

 

Podsumowanie:  

 

Zakładane rezultaty zostały w znacznej mierze osiągnięte, a w szczególności: 

  

1. Powstał sprawnie działający, zintegrowany system opieki nad dzieckiem i rodziną. 

2. Zwiększyła się wiedza i wzrost umiejętności  rodziców (opiekunów) w zakresie pełnienia  

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


