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Powiat sławieński terytorialnie obejmuje 6 gmin 
Malechowo, Sławno, Darłowo, Postomino oraz 2 miasta 
Sławno i Darłowo. 

Na terenie powiatu funkcjonuje :

•Sąd Rejonowy w Sławnie,

•PowiatoweCentrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, 

• 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze :



1) Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie 

dla    27 dzieci, przy którym działa 

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, 

2) Placówka Wielofunkcyjna w Sławnie                        

dla 28 dzieci,  przy której funkcjonuje 

Mieszkanie Chronione dla 6 wychowanków  

usamodzielniających się. 



• 6 ośrodków pomocy społecznej,

• PowiatowaPoradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Sławnie oraz Filia w Darłowie, 

• oraz wieleinnych instytucji, jak równieŜ punktów 
informacyjno – konsultacyjnych , stowarzyszeń
oraz świetlic środowiskowych pracujących na 
rzecz dziecka i rodziny,  



• 76 rodzin zastępczych w których przebywa 116 dzieci                
w  tym:

- 64 rodzin zastępczych spokrewnionych w których                    
przebywa  90  dzieci, 

- 10 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem w których  
przebywa  15  dzieci,

- 2 rodziny niespokrewnione zawodowe  wielodzietne 
zajmujące się 13 dzieci,

-19 pełnoletnichwychowanków.



1. Kluczowe dokumenty powiatu słuŜące do 
podejmowania działań w zakresie pomocy  
dziecku i rodzinie

• StrategiaRozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Sławieńskim do roku 2015
Cel operacyjny 2, Poprawa jakości i dostępu do usług 
socjalnych,  Działanie 2.1 Opracowywanie i 
wdraŜanie programów lokalnych na rzecz pomocy 
rodzinom. 

• PowiatowyProgram Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
na lata 2009 – 2013



2. Cele Operacyjne  wyznaczone w oparciu 
o Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną: 

• wspieranierodzicielstwa zastępczego i naturalnego 
w ramach Powiatowego Programu „SOS dla  dziecka 
i rodziny – budowanie lokalnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną”,

• podjęcie pracy z rodziną metodą Konferencji Grupy 
Rodzinnej,



• tworzeniegrup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz 
rodziców biologicznych dzieci umieszczonych 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
i rodzinach zastępczych,

• organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 
tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych oraz 
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego,

• utworzenie Poradni Rodzinnej świadczącej poradnictwo 
specjalistyczne dla mieszkańców powiatu sławieńskiego,

• wspomaganie rozwoju i wyrównywanie szans 
edukacyjnych, kulturowych i społecznych wychowanków 
placówek opiekuńczo – wychowawczych,



• utrzymanie, doposaŜenie i remontowanie mieszkania 
chronionego dla pełnoletnich wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze i placówki 
opiekuńczo – wychowawcze,

• doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy 
społecznej i innych podmiotów w zakresie pomocy 
dziecku i rodzinie,

• działania dotyczące tworzenia i wdraŜania programu
pomocy dziecku i rodzinie. 



3. System wsparcia rodzin zastępczych w powiecie 
sławieńskim poza działaniami PCPR

• pozyskiwaniekandydatów na rodziców zastępczych 
przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy działający   
przy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie,

• przeprowadzanie mediacji w rodzinach zastępczych 
w których pojawiają się problemy np. wychowawcze 
z dziećmi,



• corocznespotkania mikołajkowego dla rodzin  
niespokrewnionych z dzieckiem oraz pociech przez 
OAO w Darłowie,

• szkoleniekandydatów na rodziny zastępcze w 
ramach programu „Szansa”- OAO Darłowo, 

• pomocspecjalistów oferowana przez przez OAO w 
Darłowie oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną w Sławnie.



4. Źródła finansowania działań podejmowanych przez 
PCPR w latach 2007 - 2009 :

• projekty dofinansowane z Fundacji Ernst & Young  
w Warszawie od 2007r. -12.417,41 zł,

• projekty dofinansowane z Ministerstwa  Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie od 2008r.- 148.154,03 zł,

• projekt ,,Szansa na Rozwój” współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego – realizacja Programu Aktywności Lokalnej 
w 2009r.- 29.494,87zł,



• StarostwoPowiatowe w Sławnie oraz pozyskani 
sponsorzy np. apteki, hurtownie papiernicze, 
sklepy z zabawkami, księgarnie, PSS Społem,                                                        
GS w Sławnie, ośrodki wczasowe i rehabilitacyjne,

• Warsztat Terapii Zajęciowej  w Sławnie, który 
wykonał piękne szklane aniołki w 2008r., 
natomiast w 2009 roku drewniane kwiatki dla 
rodziców zastępczych i zaproszonych gości, 



•ufundowaniekolonii przez Ośrodek 
Wypoczynkowo – Kolonijny Gniewko w Darłówku   
dla 2 dzieci,

•rodzice zastępczy wraz dziećmi upiekły ciasta,      
w ramach konkursu na najsmaczniejsze ciasto 
rodzinne – wypiek ciasta stanowił wkład własny do 
projektu.



Projekty realizowane 
na rzecz rodzin zastępczych,

rodziców biologicznych 
przez PCPR w Sławnie 

w latach 2007 - 2009



Pierwszy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
,, Bądźmy Razem ” czerwiec 2007



Zespół pracowników Centrum



Słodki akcent spotkania



KaŜda rodzina zastępcza otrzymała słodki upominek 



Powiatowy Piknik odbywał się na terenie  NZOZ 
„Sanatorium Panorama Morska” w Jarosławcu



Upominki dla rodzin zastępczych i dzieci







Konkursy dla dzieci



Zespół pracowników PCPR



• w ramach promowania idei rodzicielstwa zastępczego 
opracowana została ulotka promująca rodzicielstwo 
zastępcze, która została rozesłana do instytucji 
powiatowych i udostępniona wszystkim zainteresowanym,

• utworzono biblioteczkę dla rodzin zastępczych 
spokrewnionych i niespokrewnionych oraz biologicznych, 

• utworzono mieszkanie chronione dla pełnoletnich 
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo 
– wychowawcze i rodziny zastępcze – kwota 
dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
wyniosła 100 tys. zł.



Ulotki informacyjne







• grupy wsparcia podzielono dla rodzin  spokrewnionych    
i niespokrewnionych z dzieckiem, oraz w zaleŜności od 
wieku dzieci na grupy dla rodziców z dziećmi młodszymi 
i nastolatkami,

• prowadzonebyły przez psychologa, pedagoga,   
pracownika socjalnego, radcę prawnego oraz kuratora   
zawodowego,

• grupy miały charakter warsztatowy i  teoretyczny, trwały 
najczęściej od VI do XII danego roku,



Grupa wsparcia z kuratorem zawodowym



Grupa wsparcia z psychologiem



• w razie potrzeb rodziny specjaliści kontaktowali się
z rodzinami w miejscu ich zamieszkania – poradnictwo 
indywidualne w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej,

• panelwarsztatowy stwarzał moŜliwość podzielenia się
swoimi problemami, doświadczeniami rodzin i uzyskania 
porad  specjalistów, którzy po spotkaniu ogólnym udzielali 
indywidualnych porad,

• zorganizowano grupy wsparcia dla rodziców      
biologicznych,



• wyjazd rodzin zastępczych do Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 
na spektakl pt.  „Przygody Rozbójnika Rumcajsa”.



ROK  2009

• ognisko integracyjne dla rodzin zastępczych oraz dzieci  
na terenie leśnej szkoły  w miejscowości Ugacie -
Pomiłowo – konkurs na najsmaczniejsze ciasto, 
pieczenie kiełbasek, zwiedzanie leśnej chaty, w której 
znajdowały się eksponaty zwierząt leśnych,



Ognisko dla rodzin zastępczych



Konkurs na najsmaczniejsze ciasto



Zawody sportowe



• zorganizowano trzecie obchody Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego na terenie Sanatorium „Panorama Morska”
w Jarosławcu w dniu 25 września, podczas których 
wystąpiły dzieci z rodzin zastępczych oraz placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, wręczono rodzicom 
zastępczym drewniane kwiaty wykonane przez 
uczestników WTZ,



Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
w „Panoramie Morskiej” w Jarosławcu,





Występ Uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie 
„AKSON” w Sławnie pt. „Kaczka Dziwaczka”



• kolonia letnia dla 10 dzieci z rodzin zastępczych do  
miejscowości Murzasichle koło Zakopanego,



• Konferencja pod patronatem Starosty Sławieńskiego 
Pana Andrzeja Lewandowskiego  pod  nazwą ,, Lepiej 
w rodzinie ” poświęcona promocji Konferencji  
Grupy Rodzinnej  jako formy pracy z rodziną
zagroŜoną wykluczeniem społecznym,



• w miesiącu IX zorganizowano szkolenie zgłaszających 
rodzinę do pracy metodą KGR dla 20 pracowników 
socjalnych z  ośrodków pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz PCPR,   

• przeprowadzono6 pilotaŜowych Konferencji Grupy 
Rodzinnej dla rodzin zagroŜonych odebraniem dziecka,

• w XII zorganizowano zakup  paczek mikołajkowych 
dla 110 dzieci  z rodzin zastępczych z terenu powiatu 
sławieńskiego. 



Paczki Mikołajkowe 2009r.



• Program Aktywności Lokalnej finansowany                  
ze środków Unii Europejskiej   w ramach   
Europejskiego Funduszu społecznego w ramach 
którego podjęto działania na rzecz  10 rodzin 
zastępczych i otoczenia oraz 4 usamodzielnianych  
wychowanków  i zorganizowano :

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

konsultacje z doradcą zawodowym-wytyczanie 
ścieŜek zawodowych,



Zajęcia „PodwyŜszenie atrakcyjności beneficjenta 
na rynku pracy – Nowa Ja na rynku pracy



- kolonię dla 9 dzieci z rodzin zastępczych,

- w ramach alternatywnych sposobów spędzania 
wolnego czasu – wyjścia na basen,

- otwarty piknik integracyjny z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego 



Kurs obsługi wózków jezdnych dla 
wychowanków



Zajęcia dotyczące rozwijania umiejętności 
wychowawczych oraz budowania prawidłowych relacji   

w rodzinie



Wycieczka do Trójmiasta



Dziękuje za uwagę

Małgorzata Maciuk – Radawiec 
Dyrektor PCPR w Sławnie 

wraz z pracownikami

,,Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, 
jakim dla człowieka  jest drugi człowiek ”

Jan Paweł II


