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XIV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU 

ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2017 ROK. 

 

Cel  

główny  

Cel szczegółowy Działania  Formy realizacji Wskaźniki  Realizator 

1. 

Zapewnienie 
dzieciom 
pozbawiony 
m opieki 
rodziców 
optymalnych 
warunków 
do rozwoju 

1.1. 

Rozwój pieczy 
zastępczej z 
ukierunkowaniem na 

rodzinne formy 
pieczy zastępczej 

1.1.1. 

Promowanie 
rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

 

1.opracowanie i 

dystrybucja materiałów 

promocyjnych w postaci 

np. ulotek, plakatów, 

banerów, prowadzenie 

strony/profilu na portalu 

społecznościowym  
promujących rodzicielstwo 
zastępcze 

2.włączanie kandydatów na 

rodziny zastępcze do 

spotkań z zawodowymi 
rodzinami zastępczymi, 

3.prowadzenie współpracy 

z lokalnymi mediami, 

4.współpraca z ośrodkami 
pomocy społecznej w 
zakresie propagowania idei 
rodzicielstwa zastępczego, 

-liczba plakatów- 300 szt., 
- liczba osób skierowanych                  

na spotkania z zawodowymi 
rodzinami zastępczymi ( staże 

w ramach szkolenia)- 14, 
-liczba rozwieszonych 

banerów- 5, 
- liczba imprez, w ramach 

których promowano 

rodzicielstwo zastępcze- 3                   

(Dzień Rodziny, Dzień 

Rodzicielstwa Zastępczego, 

Targi Żywności), 
- film promujący rodzicielstwo 

zastępcze- 1 ,                                                                      

-liczba emisji filmu- 50,              

- rodzaj promocji-informacje na 

stronach internetowych PCPR, 

OPS, Urzędy Miast i Gmin, 

emisja baneru w autobusach 

komunikacji miejskiej, 

PCPR 

  1.1.2. 

Szkolenie i 
kwalifikowanie 
kandydatów na 
rodziny zastępcze 

1.przeprowadzenie 

szkolenia przez trenerów 
posiadających uprawnienia 
w zakresie szkolenia 
kandydatów na rodziny 
zastępcze, w tym rodziny 
specjalistyczne i RDD, 

2.zapewnienie kandydatom 

stażu w rodzinach 

zastępczych i RDD, 

3. zawieranie umów, 

 

- liczba rozpoczętych szkoleń – 

2,                                                 

- liczba zakończonych szkoleń -

1,                                                             

- liczba osób zgłoszonych na 
szkolenie – 25,                                        

- liczba osób 

zakwalifikowanych na 

szkolenie – 21,                                            

- liczba osób, które ukończyły 
szkolenie i uzyskały 
zaświadczenia w 2017 r.- 14,                   

-liczba ustanowionych rodzin 

spośród uczestników szkolenia- 

6,                                                               

- liczba umieszczonych dzieci – 

9,                                                                

- liczba kandydatów 

skierowanych na staże- 14,                    

-liczba rodzin zastępczych, 

która przyjęła kandydatów na 

staż-9 

PCPR 

  1.1.3. 
Tworzenie 
limitów rodzin 
zastępczych 
zawodowych 

 Rok 2017 – do 3 rodzin - liczba nowych zawodowych 

rodzin- 0,                                                 
PCPR 
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 1.2.Regulowanie 
sytuacji prawnych 
dzieci 
umożliwiających ich 

przysposobienie 

1.2.1.Zgłaszanie 

do ośrodków 
adopcyjnych 

Informacji o 

dzieciach z 

uregulowaną 
sytuacją prawną 

1. składanie do sądu 
wniosków o regulację 
sytuacji prawnej, 

2. sporządzanie kart 
zgłoszeniowych i 
przesyłanie ich do Ośrodka 
Adopcyjnego, 

3. monitorowanie procesu 
adopcyjnego i wspieranie 
dzieci, 

- liczba wniosków złożonych do 

sądu – 16,                                                    

- liczba dzieci zgłoszonych do 
Ośrodka Adopcyjnego – 11,                          

- liczba dzieci oczekujących na 

adopcję – 18,                                         

-liczba dzieci adoptowanych 11, 

PCPR 

Placówki 

opiekuńczo -

wychowawcze 

 1.3.Zapewnienie 
dzieciom opieki i 
wychowania w pieczy 

zastępczej 

1.3.1Zapewnienie 
środków 
finansowych na 
rodzinną i 
instytucjonalną 
pieczę zastępczą 

1.kierowanie dzieci do 
rodzinnych i 
instytucjonalnych form 
pieczy zastępczej, 

2.uruchomienie na terenie 
powiatu placówki 
interwencyjnej oraz dla 
małoletnich matek, 

3. zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie 
powiatu, 

4. aplikowanie o środki 

zewnętrzne, 

5. udział w konkursach, 

6. organizacja konkursów, 

7. pozyskiwanie 

sponsorów, 

-liczba rodzin spokrewnionych      

- 102,                                                         

-liczba dzieci w nich 

przebywających 117 , 
-liczba rodzin niezawodowych           

- 44,                                                           

-liczba dzieci w nich 
przebywających– 58,                                 

-liczba rodzin zawodowych- 4,            

–liczba dzieci w nich 
przebywających -11,                        

-liczba rodzin zawodowych 
pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego - 5,                                           

-liczba dzieci w nich 
przebywających- 21,                                  

-liczba rodzinnych domów 
dziecka-5,                                                    

-liczba dzieci w nich 
przebywających- 31,                                            

- liczba dzieci umieszczonych 

w 2017 r. rodzinnej pieczy- 49,         

-liczba dzieci umieszczonych   

w rodzinnej pieczy poza 

powiatem świdnickim- 30                       

( w tym 2 dzieci z 2017),                                             

- liczba placówek- 8,                               

- liczba dzieci, która w2017 r. 

przebywała w placówkach na 

terenie powiatu świdnickiego-

82,                                                            

-liczba dzieci pochodzących                          

z terenu powiatu świdnickiego, 

która przebywała w placówkach 

poza powiatem- 24,                                       

- liczba dzieci umieszczonych 

w placówkach w 2017r. – 26,                   

- liczba małoletnich matek- 2,                           

- liczba złożonych wniosków                

o dodatkowe środki na pieczę 
zastępczą- 3 ( Dzień 

rodzicielstwa zastępczego, 

koordynatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej, ,,Akademia 

rozwoju”- okres realizacji 2018- 

2020 ),                                             

PCPR, 

Placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze 

organizacje 

pozarządowe, 

powiat 
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-liczba wniosków, który zostały 

pozytywnie rozpatrzone- 3,                              

- wysokość środków 
pozyskanych na realizację 

projektów- 1.529.660,03 zł 

2. 

Podniesienie 
jakości 
świadczonych 

usług w 
zakresie pieczy 
zastępczej 

2.1. 

Podnoszenie 
umiejętności, 
pogłębianie 
motywacji i 
przeciwdziałanie 
wypaleniu 
zawodowemu 
zawodowych 
rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

2.2.1. 

Podniesienie 
wiedzy i 
umiejętności nt. 
formy pracy z 

dziećmi 
umieszczonymi 
w pieczy 
zastępczej w tym 
tworzenie grup 
wsparcia 

1. Organizacja m. in. 

szkoleń stacjonarnych i 
wyjazdowych, spotkań 
superwizyjnych, grup 
wsparcia, 

 

- liczba szkoleń dla rodzin 

zastępczych- 2,                                               

- liczba rodzin zawodowych 

uczestniczących w szkoleniach- 

11,                                                            

- liczba spotkań superwizyjnych 

dla rodzin zastępczych -7,                                                         

-łączna liczba uczestników 
superwizji- 17,                                         

- ilość spotkań grupy wsparcia 

dla rodzin spokrewnionych                    

i niezawodowych- 23,                                       

-liczba uczestników grupy 
wsparcia – 27,                                               

- spotkania robocze kadry 
pracowników ZPZ                                 

z rodzinnymi formami pieczy 

zastępczej – 3 , 

PCPR 

  2.2.2. 

Organizacja 
spotkań i 
projektów 
integracyjnych 

1.Organizacja Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego 
oraz spotkań 

integracyjnych, 

- liczba imprez integracyjnych - 

4  ( Święto Rodziny, Dzień 

Rodzicielstwa Zastępczego w 

Krzyżowej, Dzień Pracownika 

Socjalnego, Mikołajki),                          

-liczba osób uczestniczących –

około 200 osób,                                         

PCPR, 

Organizacje 

pozarządowe 

inne podmioty 

lub osoby 

wspierające 

  2.2.3 .Udzielanie 
wsparcia 
rodzinnym 
formom pieczy 
zastępczej 

1.zapewnienie dostępu do 
specjalistycznej pomocy 
psychologicznej , prawnej, 
pedagogicznej, 

- liczba rodzin/ osób 
korzystających z pomocy 
psychologicznej – 47,                                  

-liczba udzielonych porad- 331,             

- liczba  osób do pomocy 
rodzinom zastępczym- 12,                                 

-liczba rodzin korzystających z 
osób do pomocy- 9,                                        

- liczba rodzin korzystających z 

pomocy pedagogicznej- 5,                    

-liczba dzieci korzystających z 
pomocy pedagoga- 3,                          

- pomoc prawna-9, 

PCPR 

PPP 

  2.2.4. Rozwój 

działań 
wolontaryjnych 

1.organizacja szkoleń, 
spotkań integracyjnych, 

2.angażowanie 
wolontariuszy w imprezy, 

3.nawiązanie współpracy z 
różnymi podmiotami w 
zakresie pozyskiwania 
wolontariuszy, 

4. rozwój wolontariatu do 
indywidualnych potrzeb 
dzieci, 

- informacje umieszczone na 
stronie internetowej i FB,                        

- kontynuacja strony PCPR 

(446 polubień) i funpage (233 

polubienia),                                         

- liczba spotkań z 
wolontariuszami- 1,                                  

- liczba pozyskanych 
wolontariuszy – 9,                              

- liczba rodzin objętych pomocą 

wolontariuszy - 3,                                       

-liczba placówek objętych 
pomocą wolontariuszy- 5,                  

- liczba wolontariuszy                     

w placówkach-5,                                

PCPR, 

Organizacje 

pozarządowe, 

placówki 

opiekuńczo -

wychowawcze  
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- liczba kontaktów PCPR z 

innymi podmiotami w sprawie 
nawiązania współpracy 

dotyczącej wolontariatu- 1 

  2.2.5. 
Organizowanie 
systemu rodzin 
pomocowych 

1.szkolenie kandydatów na 
rodziny pomocowe 

2.zawieranie umów z 
rodzinami zastępczymi 
gotowymi do pełnienia 
zadań rodzin pomocowych 

-liczba rodzin pomocowych- 5,          

- liczba dzieci powierzona 
rodzinie pomocowej – 11 

 

PCPR 

  2.2.6. 
Podejmowanie 
działań w 

zakresie pomocy 
rzeczowej i 

finansowej na 

rzecz pieczy 
zastępczej 

1.poszukiwanie sponsorów 
gotowych do udzielania 

wsparcia rzeczowego na 
rzecz podopiecznych 
przebywających w pieczy 
zastępczej 

Rodzinna piecza zastępcza: 

- ilość podjętych wystąpień- 80,              

- rodzaj pozyskanego wsparcia 

– wsparcie finansowe i 

rzeczowe,                                                 

- wsparcie rzeczowe: porcelana, 

zabawki, bilety do kina i bilety 

wstępu do sali zabaw  ( wys. ok. 

2200,- zł),                                                      

-wysokość pozyskanych 

środków finansowych – 10.500 

zł,                                                

-  liczba sponsorów-5,                                              

- średnia liczba rodzin 

zastępczych, które uzyskały 

wsparcie rzeczowe – 80, 

Instytucjonalna piecza 

zastępcza:                                        

- ilość podjętych wystąpień- 

332,                                                          

- rodzaj pozyskanego wsparcia 

– wsparcie finansowe i 

rzeczowe,                                                  

-  wsparcie rzeczowe: odzież, 

żywność, kosmetyki, chemia 

gospodarcza, sprzęt AGD/RTV, 

gry, meble ogrodowe, 

porcelana, garnki,                                         

-wysokość pozyskanych 

środków finansowych – 

39.770,80 zł,                                                    

-liczba dzieci objętych 

wsparciem w placówkach - 74 

PCPR, 

placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze  

  2.2.7. 
Podnoszenie 
umiejętności i 
kompetencji 

1.organizacja spotkań, 
szkoleń podnoszących 
kompetencje oraz 
przeciwdziałające 

wypaleniu zawodowemu 

pracowników 
wykonujących zadania 

pieczy zastępczej 

 

- liczba szkoleń -5,                                        

- liczba osób objętych 
szkoleniami -30,                             

-liczba przeprowadzonych 

superwizji- 9,                                        

-liczba osób korzystających z 
superwizji - 16, 

PCPR, 

placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze 

  2.2.8. 
Wzmacnianie 

1.organizacja seminariów, 
szkoleń ,spotkań 

-liczba konferencji- 1,                               

-liczba uczestników konferencji 

PCPR, 
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współpracy 
podmiotów 
realizujących 
zadania z pieczy 
zastępczej 

roboczych, 

2.wspólna organizacja 
imprez okolicznościowych, 

3. uczestnictwo w 

okresowej ocenie sytuacji 

dzieci przebywających w 

pieczy, 

- 160,                                                           

- liczba spotkań w zakresie ocen 

sytuacji dzieci w rodzinnej 

pieczy- 28,                                                   

- liczba ocen sytuacji dziecka w 

rodzinnej pieczy zastępczej- 

437,                                                         

-liczba opinii szkolnych -325,                        

- liczba spotkań w zakresie ocen 

sytuacji dzieci w 

instytucjonalnej pieczy- 49,                            

- liczba ocen sytuacji dziecka      

w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej- 186,                                         

-liczba imprez wspólnie 

zorganizowanych na rzecz 

dzieci w pieczy zastępczej- 2                     

( Święto Rodziny i Targi 

Żywności),                                                    

-nazwa podmiotów, z którymi 

podejmowano współpracę: ops, 

sąd, policja, szkoły, poradnie 

oświatowe i zdrowotne, 

placówki , org. pozarządowe, 

pcpr, media, 

Miejskie i 

gminne 

jednostki 

organizacyjne 

3. 
Przygotowanie 
do 
samodzielnego 

życia 
pełnoletnich 
wychowanków 
pieczy 
zastępczej 

3.1 Zapewnienie 
pomocy 
usamodzielniającym 

się wychowankom 
pieczy zastępczej 

3.1.1. Udzielanie 
wsparcia 
finansowego w 

oparciu o 

obowiązujące 
przepisy 

1.udzielanie pomocy 
finansowej na 
kontynuowanie nauki, 
zagospodarowanie w 

formie rzeczowej, 
usamodzielnienie, 

- liczba podopiecznych 
usamodzielnionych z rodzinnej 
pieczy zastępczej - 53,                                   

- liczba podopiecznych 
usamodzielnionych                              

z instytucjonalnej pieczy 
zastępczej- 35, 

PCPR 

  3.1.2. 
Umożliwienie 
podopiecznym 
pieczy zastępczej 
pobytu w 

mieszkaniach 
chronionych i 
zapewnienie im 
specjalistycznej 
pomocy i 

wsparcia  

1. prowadzenie mieszkania 
chronionego , 

2. prowadzenie 

monitoringu sytuacji 

podopiecznych, 

3. wspieranie 

podopiecznych w procesie 
usamodzielniania, 

- liczba mieszkań chronionych- 

1,                                                          

-liczba spotkań ( wizyt 
monitoringowych w mieszkaniu 

chronionym)- 25,                                       

- liczba wydanych decyzji - 3,              

- liczba osób korzystających z 
pobytu w mieszkaniu 

chronionym – 5, 

PCPR 

  3.1.3. Udzielanie 
pomocy w 

otrzymaniu 
mieszkań z 

zasobów gmin 

1.prowadzenie współpracy 

z gminami w celu 

pozyskania lokali poprzez 

sporządzanie rekomendacji 

dla podopiecznych oraz 

bieżące monitorowanie 

sytuacji w tym zakresie, 

-liczba wniosków 

wychowanków o przydział 

mieszkania - 2,                                               

-liczba pism wspierających - 3,            

-liczba wychowanków 

uzyskujących lokal mieszkalny- 

1, 

PCPR 

Urzędy gmin, 

Placówki 

opiekuńczo -

wychowawcze 

 3.2. Aktywizacja 
społeczna i 

zawodowa 
wychowanków 
pieczy zastępczej 

3.2.1. 
Umożliwienie 
podnoszenia 
kwalifikacji i 
umiejętności 

1.organizacja kursów i  
szkoleń , w tym 
zawodowych, 

2.organizowanie zajęć 

- liczba projektów- 1 ,,Droga 

do aktywności 2” projekt 

podpisany w dniu 15 listopada 

2016 r.,                                           

- liczba osób skierowanych do 

PCPR, 

PUP 
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zawodowych doradztwa zawodowego, udziału w projekcie latach 

2016/2017- 32, 

Do realizacji w 2016/2017:                              

- liczba kursów- 3,                                               

- ilość wydanych zaświadczeń o 

ukończonych kursach- 22,                             

- liczba wychowanków objętych 

stażami- 1,                                                               

-liczba wychowanków 

korzystających z doradztwa 

zawodowego i trenera pracy- 

11,                                                         

-liczba wyjazdów edukacyjnych 

i integracyjnych- 2,                       

-liczba wychowanków 

uczestniczących w ww. 

spotkaniach- 9,                                 

-liczba zespół ćwiczeń 

usprawniających 

psychoruchowo -1,                        

-liczba wychowanków 

korzystających z zespołów 

ćwiczeń- 2 

  3.2.2. 
Podnoszenie 
kompetencji 
społecznych 
wychowanków 
pieczy zastępczej 

1.organizowanie i 
finansowanie treningów 
kompetencji i umiejętności 
społecznych, 

2.skierowanie i 
sfinansowanie terapii 
psychologicznej, rodzinnej 
lub psychospołecznej. 

Realizacja w ramach projektu 

,,Droga do aktywności 2”                  

w 2016/2017:                                                       

- liczba treningów- 2,                                   

-liczba wychowanków 

skierowanych na trening- 12,                                      

-liczba wychowanków 

uczestniczących w terapii - 4,                    

-liczba osób uczestniczących w 
grupie edukacyjnej- 13,                                 

 

PCPR, 

Podsumowanie 

Realizacja zadań wymienionych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy 

Zastępczej zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności PCPR w Świdnicy            

za rok 2017 oraz w Sprawozdaniu Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Ponadto ww. 

sprawozdanie uwzględnia także dane z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                    

w Świdnicy oraz dane uzyskane z placówek prowadzonych przez Fundację Ziemi Świdnickiej 

,,SKSK”. 

W 2017 r. Powiat Świdnicki zapewniał 349 podopiecznym opiekę i wychowanie: 

• 185 małoletnim i 53 pełnoletnim wychowankom przebywającym w rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

• 88 małoletnim z pieczy instytucjonalnej i 23 wychowankom pełnoletnim przebywającym              

w placówkach. 

Na realizację zadań określonych ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                           

i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę: 10.230.053,85 zł, z tego kwota: 

 

1) 4.957.454,87 zł to środki finansowe na świadczenia dla dzieci i osób pełnoletnich                          

z rodzinnej pieczy zastępczej (w powiecie i poza nim), wynagrodzenia osób sprawujących                   
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i wspierających rodzinną pieczę zastępczą, dodatek wychowawczy 500+, (bez wynagrodzeń 

pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kosztów funkcjonowania jednostki), 

2) 5.272.598,98 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 8 placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, w tym koszty pobytu dzieci poza powiatem, ubezpieczenia zdrowotnego 

wychowanków, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków pieczy instytucjonalnej. 
 


