SPRAWOZDANIE ZA 2018 ROK
Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2018 - 2020 W POWIECIE RAWICKIM

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pieczy zastępczej i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej w powiecie rawickim.

CEL:1 Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim
lp
DZIAŁANIA:
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU
1.

2.

3.

4.

Prowadzenie kampanii promującej idee
rodzicielstwa zastępczego

Prowadzenie procesu diagnostyczno konsultacyjno - kwalifikacyjnego
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka;
Organizowanie szkoleń dla kandydatów
zgłaszających gotowość do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka
Tworzenie zawodowych rodzin zastępczych

Liczba i formy prowadzonych kampanii:
1.Promocja pieczy zastępczej: 07-07-2018r.
Powiatowy Dzień Integracji w Miejskiej Górce –
namiot promocyjny PCPR, kampania informacyjna–
rozdawanie ulotek, gadżetów reklamowych,
rozmowy i konsultacje z odwiedzającymi.
2.Promocja pieczy zastępczej: 19-08-2018r. Dożynki
Powiatowe w Bojanowie – Namiot promocyjny,
kampania informacyjna– rozdawanie ulotek,
gadżetów reklamowych, rozmowy i konsultacje
z odwiedzającymi.
5. Zamówienie gadżetów promocyjnych do kampanii
rodzicielstwa zastępczego w 2019r.
Liczba kandydatów na rodziny zastępcze
poddanych procesowi diagnostycznokonsultacyjnemu: 9

Liczba przeprowadzonych szkoleń dla
kandydatów na rodziny zastępcze: 1
Liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 9
Liczba zawartych umów o pełnienie funkcji

TERMINY
REALIZACJI

REALIZATORZY

I-XII 2018

PCPR Rawicz

I-II 2018
PCPR Rawicz

III-VI 2018

PCPR Rawicz

i rodzinnych domów dziecka

zawodowej RZ i RDD: 0

CEL:2 Wsparcie istniejących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rawickiego
lp
DZIAŁANIA:
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU
1.

Powadzenie grup wsparcia dla rodzin
zastępczych

Liczba rodzin zastępczych uczestniczących
w grupach wsparcia: 12 rodzin
Ilość spotkań grup wsparcia z psychologiem: 6

2.

Udzielanie rodzinom zastępczym wsparcia
psychologicznego, pedagogicznego,
prawnego oraz terapeutycznego

Liczba osób korzystających z poradnictwa:
-psychoterapia dla dzieci z rodzin zastępczych: 6
dzieci
- specjalistyczne poradnictwo psychologa: 76 porad

3.

4.

Udzielanie rodzinom zstępczym pomocy w
zakresie rozwiązywania problemów
rodzinnych, konfliktowych, budowania
prawidłowej więzi emocjonalnej z dziećmi
oraz wsparcia w przygotowaniu ich do
usamodzielnienia
Organizowanie szkoleń podnoszących
kompetencje wychowawcze rodzin
zastępczych

Liczba kontaktów koordynatorów/pracowników
ORPZ z rodzinami zastępczymi:
- 210 wizyty w rodzinie
Liczba kontaktów psychologa z rodzinami
zastępczymi: 76
Konsultacje z pracownikami w siedzibie na
bieżąco.
Liczba rodzin zastępczych objętych szkoleniami i
warsztatami podnoszącymi umiejętności
opiekuńczo-wychowawcze:
1. Spotkanie edukacyjne: 11-10-2018r. „Środki
zastępcze jako współczesne zagrożenia dla zdrowia
i życia” (udział wzięło 9 rodziców zastępczych i 6
dzieci).
2. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy: 23-10-2018r. (udział wzięło 7 rodziców
zastępczych).

-

TERMINY
REALIZACJI
I-XII 2018

PCPR Rawicz

REALIZATORZY

PCPR Rawicz

PCPR Rawicz
I-XII 2018
I-XII 2018
I-XII 2018

PCPR Rawicz

Działanie ciągłe
PCPR Rawicz
X 2018

X 2018

5.
6.
7.

Zatrudnianie koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej
Organizowanie wsparcia wolontariuszy dla
rodzin zastępczych

Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej – 4 koordynatorów
Liczba wolontariuszy: 0

Zapewnienie wsparcia ze strony rodzin
Liczba utworzonych rodzin pomocowych: 0
pomocowych w przypadku czasowego
niesprawowania opieki nad dzieckiem przez
rodzinę zastępczą

CEL:3 Wspieranie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
lp
DZIAŁANIA:
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU
1.

Powadzenie procesu usamodzielnienia
wychowanków pieczy zastępczych

Liczba usamodzielnianych wychowanków
pieczy zastępczej: 27

2.

Wpieranie osób usamodzielnianych
w aktywnym uczestniczeniu w życiu
społecznym, kontynuowaniu nauki i
uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych

Liczba realizowanych Indywidualnych
Programów Usamodzielnienia:
w tym: 35
pełnoletni w rodzinach zastępczych: 15
usamodzielniani z RZ: 12
usamodzielniani z Placówek: 6
usamodzielniani z MOW/MOS: 2
Liczba wychowanków:
1 wychowanek (pomoc w otrzymaniu mieszkania)

3.

Pomoc osobom usamodzielnianym
w pozyskaniu mieszkania i zatrudnienia

I-XII 2018
-

TERMINY
REALIZACJI Y
I-XII 2018

I-XII 2018

I-XII 2018

PCPR Rawicz
PCPR Rawicz
placówki
edukacyjne
PCPR Rawicz

REALIZATORZY

PCPR Rawicz
PCPR Rawicz
placówki
edukacyjne
OPS

ZUK Rawicz
PCPR Rawicz

CEL:4 Integracja środowisk rodzinnej pieczy zastępczej
lp
DZIAŁANIA
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU
1.

2.

Organizowanie spotkań integracyjnych
i okolicznościowych dla rodzin zastępczych

Umożliwianie dostępu do kultury, sportu
i rekreacji wychowankom rodzinnej pieczy
zastępczej

Ilość przedsięwzięć: 2
1. Powiatowy Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego – Spotkanie integracyjne przy
boisku sportowym w Tarchalinie: animatorzy,
catering, (110 osób)
2.Spotkanie Mikołajkowe: animatorzy,
catering, paczki dla dzieci, (145 osób)
Ilość przedsięwzięć: 2
1. Wycieczka rodzin zastępczych do Parku
Trampolin „Go Jump” we Wrocławiu:
12-05-2018r. (50 osób)
2. Konkurs plastyczny pn.”Ubierzmy
wspólnie drzewko świąteczne”: 07-12-2018r.
(uczestnicy: 26 wychowanków rodzinnej
pieczy zastępczej)

TERMINY
REALIZACJI Y

REALIZATO
RZ
PCPR Rawicz

08-06-2018r.
07-12-2018r.
PCPR Rawicz
12-05-2018
07-12-2018

CEL:5 Zwiększenie szans dzieci na powrót do środowiska rodzinnego
lp

DZIAŁANIA:

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU

1.

Współpraca z asystentami rodzinnymi
pracującymi z rodzinami biologicznymi
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
oraz ośrodkami pomocy społecznej

Liczba rodziców biologicznych objętych
pracą asystenta rodzinnego –
9 osób

TERMINY
REALIZACJI Y
I-XII 2018

REALIZATORZ
PCPR Rawicz
OPS

2.

Umożliwianie i pomoc w kontaktach dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
z rodziną biologiczną

Liczba dzieci powracających pod opiekę
rodziców biologicznych: 1
Ilość kontaktów rodziców z dziećmi na
terenie PCPR: 18

I-XII 2018

CEL:6 Koordynowanie systemu pieczy zastępczej, nadzór nad realizacją zadań i doskonalenie kadry
lp
DZIAŁANIA:
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU
TERMINY
REALIZACJI
1.
Doskonalenie zawodowe kadry pieczy
- Liczba przeszkolonych pracowników
zastępczej
ORPZ: 5
- ,,Realizacja potrzeb psychicznych dziecka
Szkolenia/konferencje
I 2018
przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej (3 III 2018
osoby).
V 2018
- „Ochrony danych osobowych”(4 osoby),
- „Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych
osobowych w 2018 roku u administratora”(4
osoby),
- ,,Rodzina zastępcza spokrewniona – jej rola
specyfika i zadania”(2osoby).
- ,,Akademia zarządzania”- doskonalenie
zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i
pieczy zastępczej(1 osoba).
- ,,Środki zastępcze jako współczesne zagrożenie
dla zdrowia i życia”(2osoby).
- Konferencja - ,,Współczesne problemy zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży”(1 osoba).
- ,,Dziecko jako ofiara przemocy. Procedura
odebrania dziecka rodzinie''(1 osoba).

2.

3.

Systematyczna współpraca z Ośrodkami
Pomocy Społecznej, asystentami
rodzinnymi, sądem, placówkami
edukacyjnymi, specjalistycznymi oraz
podstawową opieką zdrowotną
Dokonywanie okresowej oceny sytuacji

PCPR Rawicz

REALIZATORZY
PCPR Rawicz

VII 2018
IX 2018
X 2018
X 2018
X 2018
XI 2018

- kontakty na bieżąco wg. potrzeb

I-XII 2018

PCPR Rawicz
OPS, sąd, placówki
edukacyjne, opieka
zdrowotna

Liczba dokonanych ocen sytuacji dziecka

I-XII 2018

PCPR Rawicz

dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;

umieszczonego w rodzinnej pieczy
zastępczej: 161

4.

Dokonywanie ocen rodziny.

5.

Diagnozowanie psychologiczne
istniejących rodzin zastępczych w zakresie
predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka.
Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych
informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla
nich rodzin przysposabiających;

Liczba dokonanych ocen rodzin
zastępczych: 11
Liczba sporządzonych diagnoz: 24

6.

I-XII 2018

PCPR Rawicz
PCPR Rawicz

Liczba sporządzonych diagnoz dziecka: 13

I – XII 2018

Liczba zgłoszonych dzieci do
przysposobienia – 4

I-XII 2018
PCPR Rawicz

Liczba przysposobionych dzieci: 1

7.

Dalsze funkcjonowanie instytucjonalnej
pieczy zastępczej i dostosowanie jej usług
do potrzeb środowiska oraz standardów
określonych w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej

- utrzymany standard opieki i wychowania
w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Działanie ciągłe

PCPR Rawicz
POW „Mały
Dworek”
w Łaszczynie

8.

Sprawozdawczość

- sporządzenie sprawozdania za 2018 rok

XII 2018

PCPR w Rawiczu

sporządziła: Ewa Gniatkowska

