XIII. SPRAWOZDANIE Z
REALIZACJI POWIATOWEGO
ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2014.

PROGRAMU

1) Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców optymalnych warunków
do rozwoju w formach pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w celu zapewnienia dzieciom
pozbawionym opieki swoich najbliższych przeprowadziły dwa szkolenia dla kandydatów
na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Zgodnie z zapisami ustawy kandydaci
na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, oraz osoby wyrażające gotowość
prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani do ukończenia szkolenia. Szkolenie
było prowadzone przez pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej tutejszego Centrum na
podstawie programu szkoleniowego „Rodzina”, który został zatwierdzony przez Ministra
Polityki Społecznej decyzją nr 30/2013/RZ 19 grudnia 2013 r.
W 2014 roku w szkoleniu uczestniczyło 9 osób, wszyscy otrzymali zaświadczenia
potwierdzające ukończenie szkolenia - 7 osób na niezawodowe rodziny zastępcze,
2 na zawodowe rodziny zastępcze. W chwili obecnej 5 osób pełni już funkcję rodzin
niezawodowych, 1 małżeństwo oczekuje na dziecko. Z jedną rodziną w marcu br. podpisano
umowę na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.
Wskaźnik: Ilość zakończonych szkoleń w 2014 r.: 1, liczba złożonych podań o przyjęcie
na szkolenie na niewodową i zawodową rodzinę zastępczą - 14 liczba osób, które ukończyły
szkolenie na niezawodową rodzinę zastępczą: 7, liczba osób, które ukończyły szkolenie
na zawodową rodzinę zastępczą: 2 liczba osób/rodzin, z którymi podpisano umowę – 0.
Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu świdnickiego w roku 2014
organizowana była przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy,
w skład którego wchodzie 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz 2 Całodobowe
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Chata SKSK” w Świdnicy prowadzone przez
Fundację Ziemi Świdnickiej na zlecenie powiatu świdnickiego. Dzięki tym placówka powiat
zabezpiecza 98 miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w ubiegłym roku skorzystało
z nich łącznie 128 dzieci, w tym 10 pochodzących z terenu innych powiatów.
Wskaźniki: liczba placówek -8, liczba miejsc w placówkach – 128,
2) Wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
a) organizacja szkoleń dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej
W 2014 r. tutejsze Centrum zorganizowało 6 szkoleń adresowanych do rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu świdnickiego. Tematyka
dotyczyła następujących obszarów:
 Współpraca rodzin zastępczych ze szkołami – szkolenie przeprowadziło dwóch
doświadczonych pedagogów szkolnych. Omówiono dobre praktyki współpracy,
pedagodzy pokazali też formy pomocy na jaką może liczyć rodzina zastępcza ze
strony szkoły. W szkoleniu uczestniczyło 6 spokrewnionych rodzin zastępczych,
1 zawodowa i 1 niezawodowa rodzina zastępcza,
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 Pierwsza pomoc- szkolenie prowadziły dwie doświadczone pielęgniarki z Caritasu,
które fachowo zademonstrowały sposoby udzielania pierwszej pomocy i umożliwiły
uczestnikom przeprowadzenie sztucznego oddychania, czy udzielenia pierwszej
pomocy w przypadkach wymagających przedlekarskiej pomocy. Prowadzące zwróciły
uwagę sposób udzielania pomocy w przypadku zadławienia, zachłyśnięcia, włożenia
przez dziecko przedmiotów do ucha czy nosa, czy w innych nagłych zdarzeniach.
W szkoleniu uczestniczyło 3 spokrewnione rodziny zastępcze, 3 zawodowe
i 1 niezawodowa rodzina zastępcza oraz przedstawiciel jednego rodzinnego domu
dziecka.
 Świadczenia z PCPR dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomoc
i wsparcie dla osób niepełnosprawnych- szkolenie przeprowadzone zostało przez
doświadczonych pracowników PCPR- kierownika Zespołu Świadczeń, która udzieliła
szczegółowych informacji i wyjaśniła wątpliwości odpowiadając na pytania
uczestników związane ze zmianami przepisów w tej kwestii, oraz zasad przyznawania
pomocy rodzinom zastępczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prelegentem w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych był pracownik Zespołu
ds. Osób Niepełnosprawnych jednostki, który przekazała najważniejsze informacje
dotyczące pomocy realizowanej ze środków PFRPON. W szkoleniu uczestniczyło
6 spokrewnionych rodzin zastępczych i 1 niezawodowa rodzina zastępcza.
 „Dopalacze, co to takiego” szkolenie prowadziły dwie przedstawicielki Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy, które bardzo szczegółowo
przekazały informację o dopalaczach, ilustrując to prelekcją i filmem szkoleniowym.
Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Uczestnicy uznali, że mają bardzo
niewielką wiedzę o tym zagadnieniu, ale na pewno będą starali się być bliżej
z dziećmi, aby takie problemy ich nie zaskoczyły.
 Druga część tego spotkania dotyczyła ,,Przestępczości nieletnich”. Zajęcia
prowadzone były przez przedstawiciela policji, który przekazał informację
o współczesnych zagrożeniach. W ramach szkolenia udzielono wskazówek jak
kontrolować dzieci, nie pozwalać im na nieograniczony dostęp do internetu, na co
zwracać uwagę. Wskazano na pierwsze symptomy niepokojących zjawisk oraz
poinformowano o miejscach i formach pomocy w trudnych sytuacjach. W szkoleniu
uczestniczyło 7 spokrewnionych rodzin zastępczych i 4 zawodowe rodziny zastępcze.
 Psychologiczny aspekt funkcjonowania dziecka- szkolenie prowadził psycholog PCPR
pracujący z rodzinami zastępczymi. Spotkanie było przygotowane z myślą
o rodzinach zastępczych i specyficznych problemach związanych z pieczą zastępczą.
W bardzo interesujący sposób nakreślone zostały zagadnienia ważne dla opiekunów
zastępczych dotyczące funkcjonowania podopiecznych po traumach związanych
z zerwaniem więzi, przemocą doznaną w domu rodzinnym, nałogami biologicznych
rodziców. W szkoleniu uczestniczyło 9 spokrewnionych rodzin zastępczych.
Z rozmów prowadzonych z uczestnikami szkoleń wynikało, że byli oni zadowoleni
z zaproponowanej tematyki szkoleń, wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności
w poszczególnych obszarach. Za ciekawe uznali szkolenie z pierwszej pomocy oraz wiedzy
nt. dopalaczy czy przestępczości nieletnich.
Wskaźnik: Ilość szkoleń – 6, ilość osób objętych szkoleniem – 51 osób.
Dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej tutejsze Centrum zorganizowało
dwa spotkania superwizyjne po 5 godzin każde, które są jednym z elementów
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Koszt został pokryty ze środków jednostki
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w łącznej kwocie 1.900,- zł. Z analizy przedstawionej przez superwizora wynikało, że
organizacja dwóch spotkań nie pokryła rzeczywistej potrzeby uczestników spotkań. W ocenie
realizatora zadania wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów są konieczne
ze względu na specyfikę zadań, przed którymi stają rodziny, pełniące rolę opiekunów wobec
dzieci po traumach, urazach z często dużymi deficytami rozwojowymi i problemami
emocjonalnymi. W superwizji uczestniczyło 14 osób.
Wskaźnik: Ilość szkoleń – 2, ilość osób objętych szkoleniem – 14.
b) Organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i in. działań integracyjnych
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbył się w dniu
5 lipca 2014 r. Festyn zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Jaworzynie Śl. i Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Na uroczystość
zostali zaproszeni przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, Sądu Rejonowego
w Świdnicy oraz sponsorzy. Podczas festynu zapewniono poczęstunek w formie bułek
słodkich, bigosu, kiełbasy, ciasta, napoi i słodyczy. Wszystkie uczestniczące w festynie
rodziny wraz z dziećmi brały udział w zorganizowanych grach i zabawach, korzystały
z możliwości przejazdu lokomotywą, drezyną, zwiedzania Muzeum Kolejnictwa. Zapewniono
również pokaz Klauna FIFI, malowanie twarzy, warsztaty robienia biżuterii, konkurs
plastyczny, Łączny koszt zadania stanowił kwotę 5.214,05,- zł. 2.800,00 zł środków
finansowych zostało pozyskanych przez PCPR od sponsorów.
Udział w festynie wzięły rodziny zastępcze , rodzinne domy dziecka oraz dzieci i młodzież
z placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego.
Łącznie w festynie wzięło udział około 200 osób
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zostały wpisane w obchody
dwudziestego Międzynarodowego Dnia Rodzin ONZ pod patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w listopadzie 2014 r. dla zawodowych rodzin zastępczych tutejsze Centrum
zorganizowało wycieczkę do Stadniny Koni „Biały Las”. Działanie było nieodpłatne dzięki
sponsoringowi Stadniny Koni. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem z pieczeniem
kiełbasek. W zabawie wzięło udział 8 rodzin zastępczych, w tym około 30 dzieci.
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Wskaźnik: Ilość – 2 imprezy integracyjne, ilość osób uczestniczących w obchodach – około
280 osób.
c) Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki psychologicznej, pedagogicznej,
prawnej, w tym zapewnienie terapii psychologicznej.
Działania psychologiczne są realizowane przez psychologa PCPR zatrudnionego
na 1/2 etatu. Psycholog prowadzi pomoc psychologiczną poprzez następujące działania:
a) poradnictwo i psychoedukację rodzin zastępczych, najczęściej w obszarach: wspierania
dziecka po urazowych doświadczeniach, w procesie żałoby, trudne zachowania dzieci takie
jak: agresja, zachowania autodestrukcyjne, buntownicze, niedostosowanie społeczne,
trudności w budowaniu relacji przywiązaniowej, trudne zachowania związane z wejściem
w wiek dojrzewania, problemy z uczeniem się; asertywna komunikacja; dyscyplinowanie
dzieci i budowanie granic,
b) pomoc terapeutyczną i interwencję kryzysową dla dzieci po urazowych doświadczeniach
takich jak porzucenie, przemoc, zaniedbanie, zaburzenia relacji przywiązania, zespół stresu
pourazowego, wspieranie dziecka w procesie żałoby,
wspieranie młodzieży
w usamodzielnianiu i budowania własnej, dorosłej tożsamości,
c) opiniowanie psychologiczne kandydatów na rodziny zastępcze,
d) opiniowanie zasadności kontaktu rodziców biologicznych i/bądź innych członów rodziny
z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej,
e) asystowanie podczas kontaktu dziecka z rodziną.
W wyniku prowadzonych przez koordynatorów działań psycholog udzielił 323 porad/
konsultacji, natomiast 107 osób korzystało ze wsparcia i pomocy psychologa (rodziców
zastępczych lub dzieci) w postaci. Przeprowadził 16 konsultacji z rodzicami ubiegającymi się
o kontakty z dziećmi bądź wymagającymi dodatkowego wsparcia psychologicznego. Odbył
14 spotkań z kandydatami na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, którym
przeprowadził specjalistyczne badania.
Wskaźnik: Ilość konsultacji/porad 323, ilość osób/rodzin korzystających z terapii
psychologicznej – 107.

37

W ramach PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi pomoc pedagogiczną
i prawną. Rodziny zastępcze poprzez opiekę i wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej były informowane o możliwości korzystania ww. wsparcia. Punkt Interwencji
Kryzysowej nie prowadzi statystyk udzielonej pomocy z podziałem na rodziny zastępcze i in.
klientów. Z tego też powodu trudno określić ilość osób korzystających z pomocy
pedagogiczno - prawnej
d) Pozyskiwanie wolontariuszy
Zgodnie z zapisami ustawy w 2014 r. tutejsze Centrum realizowało wsparcie dla
rodzinnych form pieczy zastępczej w postaci wolontariatu. W 2014 r. podpisano
11 porozumień z wolontariuszami, którzy regularnie wspierali rodziny zastępcze.
Wolontariusze zostali przeszkoleni indywidualnie i grupowo z zakresu wiedzy dotyczącej
formalno-prawnych aspektów wolontariatu, a także poinformowani o działalności rodzinnej
pieczy zastępczej, przedstawiono im specyfikę pracy w rodzinach zastępczych, a także po
zakończeniu szkolenia wprowadzono każdego wolontariusza do docelowej rodziny
zastępczej, w której miał sprawować pomoc. Wolontariusze świadczyli pomoc na terenie
Świdnicy i Zebrzydowa. Wolontariuszami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich,
którzy zostali skierowani do 8 zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej w tym trzech
rodzinnych domów dziecka i jednej rodziny zastępczej spokrewnionej. Zakres wsparcia
najczęściej dotyczył pomocy w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych dzieci
W dniu 5 grudnia 2014 r. po raz pierwszy obchodzono Dzień Wolontariatu, na którym
wręczono wolontariuszom dyplomy, zakupiono bilety do kina i zapewniono słodki
poczęstunek. Wykonywanie obowiązków wymagało sprawnego współdziałania z różnymi
instytucjami i organami pomocniczymi pracującymi na rzecz rodzinnego rodzicielstwa
zastępczego. Łączne wydatki na realizację zadania stanowiły kwotę 5146,73 zł.
DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Wskaźnik: Ilość szkoleń w celu pozyskania wolontariuszy - 13, ilość pozyskanych
wolontariuszy – 11, ilość imprez integracyjnych - 2

38

e) Zgłaszanie do ośrodków – adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
W 2014 r. do Ośrodka Adopcyjnego zostało zgłoszonych 16 dzieci z uregulowaną
sytuacją prawną. W przypadku czwórki dzieci Ośrodek Adopcyjny odstąpił od wszczęcia
procedury adopcyjnej. Pozostałą 12 dzieci zakwalifikowano do adopcji. Jedenaścioro
ze zgłoszonych dzieci zostało przysposobionych z czego 10 na terenie kraju i 1 poza jego
granicami. Wobec jednej dziewczynki sprawa adopcyjna zakończyła się dopiero w styczniu
2015 r. Było to przysposobienie z przemieszczeniem poza granice kraju. Ponadto 2 dzieci
zgłoszonych do przysposobienia w 2013 r. zostało adoptowanych w roku 2014 r. poza granice
kraju oraz 3 na terenie kraju.
Wskaźnik: Liczba dzieci z uregulowaną sytuacją prawną – 16, liczba dzieci adoptowanych 16, liczba dzieci oczekujących na adopcję- 3.
W roku 2014 w instytucjonalnej pieczy zstępczej na terenie powiatu świdnickiego przebywało
łącznie 32 dzieci wolnych prawnie. 5 dzieci w roku ubiegłym zostało zgłoszonych do
Ośrodka Adopcyjnego, pozostałe dzieci zostały zgłoszone w latach wcześniejszych.
Zgłoszenia
dzieci wolnych prawnie dokonali dyrektorowie placówek opiekuńczowychowawczych. 3 dzieci zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, jednakże żadne z
dzieci nie zostały adoptowane.
Wskaźnik: liczba dzieci wolnych prawnie – 32, liczba dzieci adoptowanych – 0, liczba dzieci
oczekujących na adopcję – 32.
f) Tworzenie rodzin pomocowych
W 2014 r. zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka miały możliwość
skorzystania z czasowego niesprawowanie opieki w szczególności z powodów zdrowotnych
lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. Żadna z rodzin nie skorzystała z prawa
czasowego niesprawowania opieki z powodów zdrowotnych lub losowych. Natomiast
5 rodzin zawodowych (4 o charakterze pogotowia rodzinnego i 1 specjalistyczna) skorzystało
z prawa do wypoczynku. W ramach czasowego niesprawowania opieki związanego
z wypoczynkiem rodzin zastępczych 18 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach
pomocowych. Zgodnie z art. 73 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
PCPR powierzyło opiekę nad dziećmi 8 rodzinom pomocowym, z których 4 tworzyły rodziny
zastępcze zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzący
rodzinny dom dziecka (3) i małżonkowie przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
(1). Wydatki z powyższego tytułu wynagrodzeń osób pełniących funkcje rodzin pomocowych
stanowiły kwotę 7.464.,05zł.
Wskaźnik: Liczba rodzin pomocowych w 2014 r., którym powierzono pod opiekę dzieci – 8,
liczba dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych -18.
g) Poszukiwanie sponsorów gotowych do udzielenia wsparcia rzeczowego na rzecz
podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej
W minionym roku jednostka pozyskała od firmy Colgate Palmolive 560 sztuk past
do zębów oraz pojedyncze bilety do Wodnego Centrum Rekreacji, Podziemnej trasy
Turystycznej Złoty Stok, Parku linowego w Jedlinie Zdrój, Adrenaliny Park, Indiańskiej
Wioski TIPI, karnety na jazdę konną w Stadninie Biały Las, Puchary lodowe, bilety do Sali
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zabaw Bajka. Powyższe bilety i pasty rozdano rodzinom zastępczym podczas Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego w lipcu 2014 r. Ponadto pozyskano 634 kg jabłek, 180 kg
kapusty, które przekazano dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Dla tych rodzin zorganizowano również wycieczkę do Stadniny Koni Biały Las zakończonej
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Po koniec ubiegłego roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wytypowali 34 dzieci
z rodzin zastępczych spokrewnionych, którym zostały przekazane paczki mikołajkowe
przygotowane przy we współpracy z Muzeum Przemysły i Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
Wskaźnik: Ilość podjętych inicjatyw – 1, rodzaj i ilość pozyskanego wsparcia – j.w.
h) Podnoszenie umiejętności i kompetencji pracowników wykonujących zadania pieczy
zastępczej.
W 2014 pracownicy PCPR systematycznie podnosili swoje kompetencje zawodowe
poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Osoby te w ramach działań
PCPR uczestniczyły w spotkaniach superwizyjnych Odbyły się 3 spotkania po 5 godzin
każde. Koszt został pokryty ze środków jednostki w łącznej kwocie 2.850,- zł. Ponadto
pracownicy mieli możliwość korzystania ze szkoleń, konferencji, które pogłębiały ich
dotychczasową wiedzę i wzmacniały posiadane umiejętności. Ponadto uczestniczyli
w szkoleniach z zakresu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, zatrudnienia wspomaganego, metod
aktywizacji, egzekucji administracyjnej w pomocy społecznej, kodeksu postępowania
administracyjnego, obsługi programu POMOST oraz zagadnień związanych z zamówieniami
publicznymi. Jedna z osób ukończyła szkolenie na II stopień specjalizacji w zawodzie
pracownika socjalnego.
Wskaźnik: Ilość osób przeszkolonych w ramach PCPR- 16, ilość odbytych szkoleń – 39.
Za istotne należy podkreślić, że część szkoleń była finansowana ze środków EFS.
3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej
a) Udzielanie wsparcia finansowego wychowankom pieczy zastępczej
Pod opieką powiatu świdnickiego w 2013 r. pozostawało 57 pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych. Łączne wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę
284.158,37 zł. Środki te zostały wykorzystane na następujące formy wsparcia :1) pomoc
pieniężną na kontynuowanie nauki, 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 3) pomoc
pieniężną na zagospodarowanie, 4) pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym.
Wskaźnik: liczba wydanych decyzji na usamodzielnienie – 11, liczba wydanych decyzji na
zagospodarowanie – 4, liczba osób otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki – 50 osób,
liczba osób korzystających z pobytu w mieszkaniu chronionym – 1.
W 2014 r. pod opieką PCPR pozostawało 52 pełnoletnich wychowanków, w tym 39
z placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz 13 z placówek resocjalizacyjnych (MOS,
MOW, ZP, SdN).
W 2014 r. pełnoletnim wychowankom ww. typów placówek wypłacono świadczenia
w łącznej wysokości: 240.681,64 zł, w tym:
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1. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 154.416,64 zł,
2. pomoc pieniężna na usamodzielnienie w wysokości: 77.445,- zł,
3. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości: 8.820,- zł.
Wskaźnik: liczba osób otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki- 48; liczba wydanych
decyzji przyznających pomoc na usamodzielnienie – 15, liczba wydanych decyzji
przyznających pomoc na zagospodarowanie – 6.
b) umożliwienie podopiecznym pieczy zastępczej pobytu w mieszkaniu chronionym
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla usamodzielniających się pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczowychowawczych, pochodzących z powiatu świdnickiego, którzy nie mają możliwości
powrotu do swojej rodziny, nie mogą nadal zamieszkiwać w placówce lub z osobami, które
stanowiły rodzinę zastępczą, wymagają wsparcia w procesie usamodzielnienia poprzez
umieszczenie w mieszkaniu chronionym. W roku 2014 w strukturze Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy funkcjonowało jedno mieszkanie chronione w Świebodzicach,
przy Alejach Lipowych. Pracownik PCPR utrzymywał stały kontakt z podopiecznymi
poprzez systematyczne wizyty w mieszkaniu (19 spotkań) podczas, których wspierano
wychowanków w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji, nadzorowano stan lokalu,
udzielono porad i wskazówek. Na przełomie roku dwoje wychowanków przebywających
w mieszkaniu chronionym otrzymało mieszkania. Jedno mieszkanie przyznano z zasobów
gminy Świebodzice, drugie z zasobów miasta Świdnica.
Wskaźnik: 1 mieszkanie, 6 wychowanków (5 opuściło instytucjonalną pieczę zastępczą,
jeden wychowanek opuścił rodzinną pieczę zastępczą).
c) Umożliwienie podopiecznym pieczy zastępczej podnoszenie kwalifikacji zawodowych
W 2014 r. 18 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych brało udział w projekcie systemowym „Droga do Aktywności”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W ramach projektu 16 wychowanków zostało objętym kursem prawa jazdy kat.
B. 2 wychowanków uczestniczyło w kursie kierowca operator wózków jezdniowych
z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych. Po 1 osobie wzięło udział w kursie
koparkoładowarki wszystkie typy klasa III, bukieciarz-florysta, fotografii oraz uprawnienia
gazowe i elektryczne do 1 kV.
Ponadto w ramach projektu 17 wychowanków wyjechało na 5-cio dniowe warsztaty „Szkoła
Aktywności” w ramach których skorzystali z 16 godzin grupowego doradztwa zawodowego.
Wszyscy wychowankowie przystępując do projektu korzystali z indywidualnego doradztwa
zawodowego
Wskaźnik: - liczba osób uczestniczących w doradztwie 18, liczba godzin doradztwa:
grupowego – 20, indywidualnego – 34.
- liczba osób uczestniczących w kursach: 17, liczba kursów: 6.
d) Podnoszenie kompetencji społecznych wychowanków pieczy zastępczej
W 2014 r. w ramach realizacji projektu systemowego „Droga do Aktywności”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
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Społecznego zorganizowano 5-cio dniowe wyjazdowe warsztaty „Szkoła Aktywności”,
w ramach których zorganizowane były dwa treningi kompetencji i umiejętności społecznych
w tym: trening „Bezpieczne dorastanie” oraz Trening „Radzenia sobie w sytuacjach
trudnych”. W warsztatach wzięło udział ogółem 17 pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym 9 wychowanek
i 8 wychowanków.
Wskaźnik: liczba osób uczestniczących w treningach: 17, liczba godzin treningów: 24
e) Nawiązanie na wniosek wychowanka współpracy z PUP celem zwiększenia jego szans
na uzyskanie zatrudnienia
W 2014 r. żaden z wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej nie
wnioskował o podjęcie współpracy z PUP w celu zwiększenia jego szans na podjęcie
zatrudnienia.
f) Nawiązywanie na wniosek wychowanka współpracy z gminami w celu wzmocnienia
działań umożliwiających przyznawanie lokali z zasobów gmin wychowankom pieczy
zastępczej
Wskaźnik: ilość wniosków wychowanków– 2, liczba pism popierających– 2, liczba
wychowanków oczekujących na mieszkanie – 2, liczba wychowanków, którzy otrzymali
mieszkanie – 4 osoby ( 2 z placówek , 2 z rodzinnej pieczy).
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