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XII. Realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 
za rok 2019 – załącznik: Sprawozdanie z realizacji wyżej wymienionego programu. 
    

 
 
 

Cel szczegółowy 1 : Promowanie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Zadanie Realizacja Źródło 
finansowania 

Termin Wskaźniki 

 
1. Promowanie idei 

rodzicielstwa 
zastępczego 

poprzez: 
- strona powiatu 

- bip PCPR 
- gazety lokalne 

- wydarzenia 

PCPR 
Stowarzyszenie 

„Familia” 

 
PCPR 

Stowarzyszenie 
„Familia” 

 

 
2018-2020 

Działania podejmowane przez Organizatora: 
 rozprzestrzenianie ulotek 

informacyjnych  „Zostań rodziną 
zastępczą” 

 rozprzestrzeniano w Internecie spot 
reklamowy „Rodzina zastępcza – 
miłość do dziecka rodzi się w ich 
sercach” 

 zorganizowano konkurs dla dzieci 
z rodzin zastępczych „Rodzina na 
wakacjach”, który został 
rozstrzygnięty na Dniu 
Rodzicielstwa Zastępczego 

 przy współpracy ze stowarzyszeniem 
„Stowarzyszenie na rzecz wspierania 
dzieci i rodziny Familia” 
zorganizowano wydarzenie pt. 
„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” 

 przy współpracy ze 
stowarzyszeniem ”Familia” 
zorganizowano wydarzenie 
pt. „Magiczne Mikołajki” 

Prowadzono kampanię nagłaśniającą  
w środowisku lokalnym: 
- Kościoły (parafia w Drawsku Pomorskim, 
Złocieńcu, Czaplinku, Kaliszu Pomorskim, 
Wierzchowie). 
- BIP PCPR 
- Strona Powiatu Drawskiego 
- Biuletyn Powiatu Drawskiego 
- prasa lokalna Gazeta Powiatowa, Głos 
Koszaliński dodatek Głos Drawska 
- Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2019 
organizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Drawsku Pomorskim 
- Dni Otwarte Starostwa połączone z Dniem 
Godności Osób z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
- IV Drawski Piknik Stowarzyszeń przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” 

2. Zwiększenie liczby 
rodzin zastępczych 

PCPR 
Stowarzyszenie 

PCPR 
Stowarzyszenie 

2018-2020 
Liczba wydanych opinii psychologicznych,  
w tym: 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w powiecie drawskim na lata 2018-2020 za 

rok 2019 
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niezawodowych i 
zawodowych, w tym 

pogotowia 
rodzinnego, 

rodzinnego domu 
dziecka 

„Familia” „Familia”  dot. predyspozycji  i motywacji do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 76 

 na prośbę Publicznego Ośrodka 
Adopcyjnego w Szczecinie - 0. 

Liczba osób skierowanych na szkolenia – 2. 
 
Liczba analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i 
majątkowej kandydatów na rodziców 
zastępczych – 11 
 

3. Utworzenie 
placówki 

opiekuńczo- 
wychowawczej 

POW, 
Starostwo 

Starostwo 2018-2020 

 
Nie podjęto działań w celu  
utworzenia  placówki opiekuńczo – 
wychowawczej. 
 
 
 

 
4. limit zawodowych 
rodzin zastępczych 

 

PCPR PCPR 2018-2020 

Utworzenie 1  Rodzinnego  Domu Dziecka.                                                                                                                              

 

Cel szczegółowy 2: Wspieranie istniejących form pieczy zastępczej – integracja działań 
 

Zadanie Realizacja 
Źródło 

finansowania 
Termin Wskaźniki 

 
1. Udostępnianie 

wszechstronnej 
pomocy 

rodzinie w powrocie 
dzieci z pieczy 

zastępczej 
– integracja działań 

instytucji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        PCPR 
OWDiR 
OPS-y 

Sąd 
Szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      PCPR 

OWDiR 
OPS-y 
szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2020 

Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w roku 2019 mogli 
skorzystać z pomocy psychologicznej, 
prawnej oraz z terapii rodzinnej i 
indywidualnej z elementami „Szkoły dla 
rodziców”. 
 

2. Wspieranie 
istniejących 
form pieczy 
zastępczej w 

tym przeciwdziałanie 
wypaleniu 

zawodowemu 

PCPR 
POW 

PCPR 
POW 

 
2018-2020 

Liczba szkoleń: 2 
 - “Jak przygotować dziecko do adopcji”  

uczestniczyło 10 osób, 
 - “Zaburzenia neurorozwojowe” uczestniczyło 

16 osób 
 
 

3. Szkolenia dla 
pracowników ops-ów 

 
PCPR, 

PCPR, 
POW 

2018-2020 
W roku 2019 zorganizowano 3 szkolenia 
w których udział brało ok. 100 osób. 
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i pieczy zastępczej 
podnoszących 
kwalifikacje i 

przeciwdziałające 
wypaleniu 

zawodowemu 

POW 
OPS-y 

 

OPS-y  

 
4. Dostosowanie 
zatrudnienia do 

potrzeb 
PCPR i POW 

 
 

PCPR 
POW 

  
 
 

PCPR 
POW 

 

 
 

2018-2020 

 
wg potrzeb i możliwości 
finansowych 

 
Cel szczegółowy 3: Wypracowanie standardu usamodzielniania wychowanków z pieczy 
zastępczej 
 

Zadanie Realizacja Źródło 
finansowania Termin Wskaźniki 

1.Rozwój usług 
towarzyszących 

procesowi 
usamodzielnienia, 

pomoc w 
tworzeniu IPU, 

konsultacje, 
doradztwo np. 

zarządzanie 
budżetem, spotkania z 
doradcą zawodowym 

o odpowiednim 
podejściu 

motywacyjnym 

PCPR  
POW 
PPP 
PUP 
TBS 
i inni 

PCPR  
POW 
PPP 
PUP 

wg potrzeb 

- 14  przeprowadzonych usług 
- 18  przyjętych IPU (Indywidualnych Planów 
Usamodzielniania) 
- 50 osób  korzystających z usług 
- 13  zrealizowanych IPU  (Indywidualnych 
Planów Usamodzielniania) 
- 3  niezrealizowanych IPU (Indywidualnych 
Planów Usamodzielniania) 
- 60 osób  usamodzielnianych 

 
2. Wsparcie 

specjalistyczne 
wychowanków pieczy 

zastępczej 

PCPR 
POW 

PCPR 
POW 

 
1 lub 2 razy 

w roku 
 

 
Jedno spotkanie z wychowankami 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Czaplinku. 

3.Monitorowanie 
losów 

usamodzielnianych 
wychowanków – 

prowadzenie badań i 
analiz 

dotyczących losów 

PCPR 
OPS 

PCPR 
OPS 

2018-2020 

- 2 osoby  monitorowane 
- 1 utworzona analiza 

 
 
 

 
 


