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Załącznik nr 2 

 

 

Raport z realizacji w 2013 roku 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014. 

 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 został 

przyjęty uchwałą nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Średzkiego  

z dnia 28 lutego 2012 r. 

 

 

1. Cel główny programu: 

 

Nadrzędnym celem Program jest umożliwienie rodzinie biologicznej wypełniania swoich 

funkcji. Zasadą tą należy się kierować również wtedy, gdy istnieje konieczność 

zorganizowania dla dziecka opieki zastępczej. W takim przypadku podejmowane działania 

winny mieć na celu odbudowę więzi rodzinnych, a umieszczenie dziecka poza rodziną 

powinno być postrzegane, jako forma wsparcia tej rodziny.  

 

2. Cele szczegółowe programu: 

          

1. Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 

2. Wsparcie rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

3. Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 

4. Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu średzkiego w zakresie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Realizacja Programu w 2013 roku: 

 

Cel  I.: 

 

Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

Lp. Zadania do 

realizacji 

Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1. zwiększenie liczby rodzin 

zastępczych zawodowych 

oraz innych form 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Promocja rodzicielstwa zastępczego -                       

w miesiącu sierpniu 2013r.                            

w czasie trwania Tygodnia Aktywności 

Społecznej przeprowadzona została 

kampania  promująca rodzicielstwo 

zastępcze, ponadto  na stronie internetowej 

PCPR znajdują się informacje na temat 

tworzenia rodzin zastępczych, pozyskano 7 

kandydatów na rodziny zastępcze, które 

zostały przeszkolone – ogółem w 2013r. 

PCPR 
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zaświadczenia o ukończeniu szkolenia                  

i zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej uzyskało 9 osób. 

2.  wspieranie istniejących 

rodzin zastępczych                 

w zakresie pełnienia ich 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

 

Pomocą organizatora pieczy zastępczej 

objęto łącznie 51 dzieci w 32 rodzinach 

zastępczych, w tym 13 dzieci w 2 

zawodowych rodzinach zastępczych, z czego 

9 dzieci w 1 rodzinie pełniącej funkcję 

pogotowia rodzinnego. 

Formy wsparcia: praca koordynatora, pomoc 

psychologa, grupa wsparcia, treningi 

umiejętności i kompetencji społecznych, 

Obóz Aktywnej Integracji.           

                                                                         

PCPR 

 

 

 

 

 

3. doskonalenie zawodowe 

kadr pomocy społecznej 

oraz innych podmiotów 

działających w obszarze 

wsparcia dziecka                     

i rodziny 

 

Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 

uczestniczyli w organizowanych 

szkoleniach: 1. „Wspieranie dziecka                       

i rodziny - zadanie gminy  i powiatu.  Praca 

z rodziną  z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi.”, 2. ,,Powiatowy system 

wsparcia w obszarze przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu”, 3. „Metody 

pracy z rodziną naturalną dziecka”,   

4. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 

przemoc wobec osób niepełnosprawnych”,  

5 .„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 

praca z ofiarą  i sprawcą przemocy”, 

6. „Profilaktyka przeciwdziałania 

narkomanii   w obszarach: przemoc                   

w rodzinie, przemoc seksualna wobec 

nieletnich”, 7.Superwizje wewnętrzne. 

 

PCPR 

 

 

W 2013 roku nie zrealizowano zadania w zakresie wyznaczonego limitu nowotworzonych 

zawodowych rodzin zastępczych – nie powstała żadna nowa rodzina zastępcza zawodowa, 

natomiast potrzeby powiatu w tym zakresie zabezpieczała utworzona w 2012 r. rodzina 

zastępcza z funkcją pogotowia rodzinnego.  

 

Cel II.: 

 

Wsparcie rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 

Lp. Zadania do 

realizacji 

Realizacja  zadania w 2013roku Realizatorzy 

1. praca z rodziną 

biologiczną dziecka 

mająca na celu szybki 

powrót dziecka do rodziny  

 

Prowadzenie kompleksowego wsparcia              

w zakresie pokonania przez rodzinę 

kryzysu, w jakim się znalazła,                 

w szczególności w ramach 

prowadzonych warsztatów w zakresie 

nabycia umiejętności opiekuńczo -

wychowawczych, pomoc 

psychologiczna, pedagogiczna, prawna, 

socjalna, terapia rodzin. 

PCPR we współpracy                                      

z ośrodkami pomocy społecznej, 

asystentami rodzin, kuratorami  

sądowymi 
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Cel III.: 

 

Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 

 

Lp. Zadania do 

realizacji 

Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1.  wsparcie 

usamodzielnianych 

wychowanków rodzinnej   

i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

 

W roku 2013 w ramach realizacji 

indywidualnych programów 

usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej przyznano 

następującą pomoc: 

-  na kontynuowanie nauki -  14  

wychowanków otrzymało miesięczną pomoc  

na kontynuację nauki, w tym:  10 

wychowanków z rodzin zastępczych                  

na kwotę 41 030,74 zł,  4 wychowanków 

placówki opiekuńczo-wychowawczej                

na kwotę  7.667,75 zł  – ogółem 

wydatkowano 48 698 49 zł, 

- na usamodzielnienie otrzymał 1  

wychowanek  placówki opiekuńczo -

wychowawczej na kwotę  6 600,00zł  

 -  na zagospodarowanie  otrzymał 1 

wychowanek placówki opiekuńczo-

wychowawczej na kwotę  1 500,00zł. 

 

PCPR  we współpracy z PPOW                      

w Szlachcinie oraz opiekunami 

usamodzielnianych wychowanków 

 

 

            

 

 

 

Cel IV.: 

 

Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu średzkiego w zakresie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Lp. Zadania do 

realizacji 

 Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1. zapewnienie  

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w ramach 

działalności prowadzonej  

przez Publiczną Placówkę 

Opiekuńczo -

Wychowawczą – Ognisko 

Wychowawcze                       

w Szlachcinie 

1. Przekształcono Publiczną Placówkę 

Opiekuńczo – Wychowawczą                         

w Szlachcinie z wielofunkcyjnej                   

na placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

zgodnie ze standardami określonymi  w 

ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

2. Pracownicy placówki oraz Zespołu 

ds. Pieczy Zastępczej wpierali  

wychowanków placówki  w   procesie 

usamodzielnienia. 

3. Prowadzono pracę z rodzicami 

biologicznymi dzieci przebywających  

w placówce w celu zminimalizowania 

okresu pobytu dziecka w placówce. 

 

Publiczna Placówka Opiekuńczo -

Wychowawcza  w Szlachcinie 

we współpracy z: PCPR  

ośrodkami pomocy społecznej, 

asystentami  rodzin, kuratorami 

sądowymi, placówkami oświaty 
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Podsumowanie  

 

W wyniku realizacji zadania w znacznej mierze osiągnięto zakładane rezultaty: 

 

1. Nastąpiło wzmocnienie i rozwój systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim,                  

w szczególności poprzez działania podejmowane przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej,          

w tym pracę  zatrudnionych dwóch koordynatorów  rodzinnej  pieczy zastępczej.                                                          

2.  Nie kierowano dzieci w wieku poniżej 7 roku życia do  instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

3.  Zapewniono kompleksową pomoc usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej. 
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