Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
w roku 2010 było realizatorem programu „BliŜej Rodziny”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie.

Na realizację programu Centrum pozyskało kwotę 50.100,00zł, w ramach
której zorganizowano:

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
„BĄDŹMY RAZEM”
W dniu 09 lipca 2010r. na terenie leśnym „Zielonej Szkoły’’ w miejscowości Ugacie
– Pomiłowo, zorganizowano pod patronatem Starosty Sławieńskiego – Pana Andrzeja
Lewandowskiego Dzień Rodzicielstwa Zastępczego „Bądźmy Razem”.
Piknik został zorganizowany w ramach realizowanego programu „BliŜej rodziny”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
W pikniku integracyjnym uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z dziećmi z terenu
powiatu sławieńskiego, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, Starosta Sławieński Pan Andrzej Lewandowski, Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego - Pan Sebastian Dereń,
Radni Powiatu Sławieńskiego, przedstawiciele Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Darłowie, przedstawiciele Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej
w Sławnie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
Zaproszeni goście mieli moŜliwość skosztowania grochówki, bigosu, upieczenia
kiełbasek, skosztowania ciasta domowego wypieku przygotowanego przez dzieci oraz
niespokrewnione rodziny zastępcze w ramach konkursu na „Najsmaczniejsze ciasto
rodzinne”.
Wśród chętnych dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 7 do 15 lat zostały
rozlosowane kolonie letnie do miejscowości Ciche koło Zakopanego współfinansowane ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach realizowanego
programu „BliŜej Rodziny”.

Ponadto wiele chętnych dzieci brało udział w grach i zabawach, w których zdobywały
liczne nagrody. Atrakcją spotkania była równieŜ moŜliwość zwiedzenia leśnej chaty elementu ścieŜki edukacyjnej, znajdującej się na terenie „Zielonej Szkoły”.
Dzięki finansowemu wsparciu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
Warszawie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadające na dzień 30 maja, stały
się tradycją naszego powiatu i odbywają się od czterech lat regularnie.
Ta forma uczczenia dnia rodzicielstwa zastępczego, pozwala na dostrzeŜenie
i docenienie pracy osób prowadzących formy rodzinnej opieki zastępczej oraz powoduje, Ŝe
wzrasta ranga opieki zastępczej poprzez nagłośnienie jej w mediach i uczestnictwie władz
samorządowych. Rodziny zastępcze i dzieci mają okazję do spotkania się, wymiany
doświadczeń i rozmów.
W ramach promowania idei rodzicielstwa zastępczego opracowane zostały ulotki
promujące rodzicielstwo zastępcze oraz ukazały się w gazecie lokalnej artykuły. Ulotki
zostały rozdane wszystkim zainteresowanym tematyką rodzicielstwa zastępczego.

PROWADZENIE GRUP WSPARCIA DLA RODZIN
ZASTĘPCZYCH, RODZICÓW BIOLOGICZNYCH
ORAZ PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW
Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
W ramach realizowanego programu „BliŜej rodziny” zorganizowane zostały grupy
wsparcia dla rodzin zastępczych, rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych oraz dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Ta forma wsparcia
pozwoliła na zintegrowanie się środowiska rodzin zastępczych, rodziców biologicznych
i wychowanków, wymianę doświadczeń oraz moŜliwość spotkania się w grupie z ludźmi,
którzy borykają się z podobnymi problemami.
Grupy wsparcia prowadzone były przez specjalistów z róŜnych dziedzin, tj. psychologa,
pedagoga, radcę prawnego, pracownika socjalnego i kuratora zawodowego.
Nowym elementem przy organizowaniu grup wsparcia w roku 2010 było zainicjowanie
spotkań dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego.
Ponadto grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbywały się z podziałem na rodziny
wychowujące dzieci młodsze i dzieci starsze.

* GRUPY WSPARCIA Z PSYCHOLOGIEM
W dniach 25.09.2010r. , 16.10.2010r. i 20.11.2010R. w siedzibie Powiatowej Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Sławnie odbyło się 6 spotkania w ramach grup wsparcia
dla rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze wychowujące dzieci młodsze oraz
dzieci starsze. W dniu 18.09.2010r., odbyło się 1 spotkanie dla pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych. W dniu 02.10.2010r. odbyła się grupa wsparcia z psychologiem dla
rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej.

* GRUPY WSPARCIA Z PEDAGOGIEM
W dniach 27.07.2010r. i 24.08.2010r. w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sławnie odbyły się grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z podziałem na
rodziny wychowujące dzieci starsze i dzieci młodsze. Spotkanie z pedagogiem z rodzicami
biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych odbyło się dnia 18.10.2010r.
W dniu 23.11.2010r. odbyła się grupa wsparcia dla pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych.

* GRUPY WSPARCIA Z RADCĄ PRAWNYM
W dniu 06.10.2010r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie
zorganizowano grupy wsparcia z radcą prawnym. Spotkanie dla rodzin zastępczych odbyło
się z podziałem na rodziny wychowujące dzieci młodsze i dzieci starsze. Ponadto w tym
samym dniu odbyła się 1 grupa wsparcia dla pełnoletnich wychowanków i 1 spotkanie dla
rodziców biologicznych.

* GRUPY WSPARCIA Z PRACOWNIEKIEM SOCJALNYM
W dniu 17.11.2010r. pracownik socjalny poprowadził dwie grupy wsparcia dla rodzin
zastępczych wychowujących dzieci młodsze. Dwa spotkania dla rodzin zastępczych
wychowujących dzieci starsze odbyły się dnia 18.11.2010r. Grupa wsparcia dla rodziców
biologicznych odbyła się w dniu 13.10.2010r. natomiast dla pełnoletnich wychowanków
w dniu 30.09.2010r.

* GRUPY WSPARCIA Z KURATOREM ZAWODOWYM
W dniu 16.11.2010r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie odbyły się
3 grupy wsparcia z kuratorem zawodowym: 1 dla rodzin zastępczych, 1 dla rodziców
biologicznych oraz 1 dla pełnoletnich wychowanków.

Specjaliści prowadzący grupy wsparcia zostali zatrudnieni na umowy o dzieło w ramach
pozyskanych środków pienięŜnych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
KaŜdy specjalista przedłoŜył w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
sprawozdanie z przebiegu spotkań wraz z listą obecności uczestników. Zgodnie z załoŜeniami
programu kaŜda grupa wsparcia trwała dwie godziny. W razie konieczności uczestnicy grup
wsparcia mieli moŜliwość uzyskania indywidualnego poradnictwa od ww. specjalistów.
Dzięki Państwa wsparciu finansowemu grupy wsparcia odbywały się przy poczęstunku,
kawie i herbacie. Informacje o terminie spotkań ze specjalistami zostały umieszczone na
stornie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie. W ramach promocji została opracowana ulotka zachęcająca rodziny do
udziału w tej formie wsparcia.

KOLONIA LETNIA DLA DZIECI Z RODZIN
ZASTĘPCZYCH
W ramach realizowanego programu „BliŜej rodziny”, po raz kolejny zorganizowano
wyjazd letni dla 10 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego.
Kupony na wyjazd kolonijny, zostały rozlosowane spośród chętnych dzieci z rodzin
zastępczych podczas pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa.
Wyjazd 10 dzieci na kolonię do miejscowości Ciche obok Zakopanego w terminie
od 28.07.2010r. do 07.08.2010r., został zorganizowany przez firmę LUTUR z Lublina
reprezentowaną przez właściciela Pana Roberta Sanaj. Pomiędzy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sławnie a firmą LUTUR została sporządzona umowa na zakup usługi
turystycznej nr 251/L/2010. Firma LUTUR przedłoŜyła w Centrum sprawozdanie
z przebiegu kolonii.
Rodziny zastępcze podpisały zgodę na wyjazd dzieci do miejscowości Ciche oraz
wypełniły karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku.
Uczestnictwo dzieci w wyjeździe na kolonię przyczyniło się do zintegrowania
środowiska małoletnich pochodzących z rodzin zastępczych oraz nawiązały się liczne

przyjaźni. Dzieci miały równieŜ moŜliwość wzbogacenia swojej wiedzy o świecie, kulturze
i obyczajach góralskich.

SPOTKANIE ŚWIATECZNE RODZIN ZASTĘPCZYCH
ORAZ PACZKI MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI
Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
Dzięki Państwa wsparciu finansowemu w miesiącu grudniu 2011r. zorganizowano
paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego.
Zakupiono 122 paczki dla dzieci umieszczonych w 78 rodzinach zastępczych na terenie
powiatu sławieńskiego.
Paczki ze słodyczami zostały zakupione w sklepie „ Społem” Powszechna Spółdzielnia
SpoŜywców w Sławnie, który udzielił rabatu.
Nie zorganizowano załoŜonego w programie spotkania świątecznego dla rodzin
zastępczych. Paczki mikołajkowe odbierane były przez rodziców zastępczych w siedzibie
PCPR w Sławnie. O terminie odbioru paczek rodziny zastępcze informowane były
telefonicznie przez pracowników Centrum w Sławnie.

WYCIECZKA DO SZYMBARKU DLA RODZIN
ZASTĘPCZYCH, DZIECI ORAZ PEŁNOLETNICH
WYCHOWANKÓW Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
W dniu 23 października 2010r. zorganizowano wyjazd rodzin zastępczych oraz
pełnoletnich wychowanków z terenu powiatu sławieńskiego na wycieczkę integracyjną do
Szymbarku.
Wycieczka dla 70 osób została zorganizowana w ramach programu „BliŜej rodziny”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
Uczestnicy wycieczki wraz przewodnikiem, który oprowadzał rodziny zastępcze po
terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu mieli moŜliwość poznania historii i obyczajów
panujących na Kaszubach.

Mimo niesprzyjającej pogody dzieci, rodziny i wychowankowie zachwytem zwiedzali m.
in. „Domek stojący na głowie”, Dom Sybiraka, NajdłuŜszą Deskę Świata, która jest wpisana
do Księgi Rekordów Guinnesa, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Kościółek Św. Rafała i wiele
innych ciekawych obiektów.
Ponadto dzieci z rodzin zastępczych miały moŜliwość własnoręcznie upiec tradycyjny
kaszubski chleb.
Warto podkreślić, iŜ tego rodzaju imprezy integrują środowisko rodzin zastępczych oraz
rozwijają wiedzę o historii danego regionu.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
NOWOPOWSTAJĄCEJ ZAWODOWEJ
NIESPOKREWNIONEJ Z DZIECKIEM
WIELODZIETNEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ
W roku 2010 utworzono na terenie powiatu sławieńskiego jedną zawodową
niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą. Zgodnie z załoŜeniami projektu
80% wynagrodzenia dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie w ramach realizowanego programu „BliŜej Rodziny”.

DOPOSAśENIE RODZINNYCH FORM PIECZY
ZASTĘPCZEJ W NIEZBĘDNY SPRZĘT DOMOWY
W ramach wspierania niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych, dzięki
finansowemu wsparciu z MPiPS w Warszawie, doposaŜono 3 zawodowe niespokrewnione
z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze pochodzące z terenu powiatu sławieńskiego
w niezbędny sprzęt domowy.
Zgodnie z załoŜeniami programu zakupiono dla dwóch rodzin zastępczych pralki
automatyczne oraz dla jednej rodziny zastępczej stół z krzesłami. Ponadto zakupiono zabawki
ogrodowe, które przekazano dla trzech rodzin zastępczych.

MINIPIKNIK Z OGNISKIEM DLA
NIESPOKREWNIONYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH
W dniu 24 września 2010r. zorganizowano piknik dla niespokrewnionych rodzin
zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego, który odbył się w miejscu zamieszkania
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej.
Piknik został zorganizowany w ramach programu „BliŜej rodziny”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
Rodziny niespokrewnione wraz dziećmi miały moŜliwość po raz kolejny spotkania się,
uczestniczenia we wspólnej zabawie oraz wymianie doświadczeń. Popołudnie umilało
wspólne grilowanie oraz kosztowanie przygotowanych słodkości.

