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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Słubickiego wykonującą zadania Powiatu z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej; pomocy społecznej; przeciwdziałania przemocy w rodzinie; rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych.

I. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Do zadań powiatu należy m. in. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, 
rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo -  wychowawczych, tworzenie warunków 
do powstawania różnych form pieczy zastępczej.

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej;

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 -  2017 został przyjęty przez Radę 
Powiatu Słubickiego uchwalą Nr V/19/15 z dnia 24 lutego 2015 r.

Celem głównym programu jest: Wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Stubickim 
ze szczególnym nastawieniem na rodzinne formy pieczy zastępczej.

Natomiast cele szczegółowe to:

1) Promocja rodzicielstwa zastępczego, w tym pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych.

2) Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu.
3) Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Słubickim.
4) Podejmowanie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, w tym przede 

wszystkim powrót dziecka do rodziny biologicznej.
5) Zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach podejmowało w 2016 roku zadania 
wyznaczone do realizacji w ww. Programie, dążąc do spełnienia celu głównego oraz celów 
szczegółowych m.in. dokonano ocen wszystkich rodzin zastępczych, zorganizowano szereg szkoleń 
dla rodzin zastępczych, na bieżąco zapewniana jest pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych 
oraz usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych;

W 2016 roku pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach znajdowało się 
łącznie 97 rodzin zastępczych, w których przebywało 145 dzieci.

W ubiegłym roku powstało 7 nowych rodzin zastępczych, w tym:

- 5 rodzin zastępczych spokrewnionych,
- 2 rodzina zastępcza niezawodowa.

W 2016 roku umieszczono łącznie 23 dzieci pochodzących z powiatu słubickiego w rodzinach 
zastępczych na terenie naszego powiatu:

- 5 dzieci w 5 spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- 7 dzieci w 4 niezawodowych rodzinach zastępczych,
-11 dzieci w 4 zawodowych rodzinach zastępczych.



Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 
opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie 
dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Powiat, w którym 
zostało umieszczone dziecko zawiera porozumienie.

W 2016 roku w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słubickiego przebywało łącznie
7 dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwały w innych powiatach. Powiaty, 
z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego 
powiatu, poniosły wydatki na ich utrzymanie, na podstawie zawartych porozumień na łączną kwotę
-  71.627,00 zł.

Tabela 4. Liczba dzieci pochodzących z innego powiatu umieszczonych na terenie powiatu słubickiego

Nazwa powiatu, 
z którego pochodzą dzieci

Liczba dzieci pochodzących z innego powiatu 
umieszczonych na terenie naszego powiatu

Kwota 
(w zł)

Miasto Częstochowa 1 12.000,00
Gorzowski 2 15.920,00
Miasto Szczecin 1 12.000,00
Gryficki 1 7.707,00
Sulęciński 1 12.000,00
Krośnieński 1 12.000,00
OGOŁEM 7 71.627,00

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało w 2016 roku ogółem 
19 dzieci pochodzących z terenu powiatu słubickiego. Powiaty właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania rodzin zastępczych zawarły ogółem 19 porozumień, w sprawie ponoszenia wydatków 
przez Powiat Slubicki. Koszt realizacji porozumień z dotacji celowej wyniósł -  265.639,OOzł.
Tabela 5. Liczba dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych na terenie innego powiatu

Nazwa powiatu, na terenie, 
którego umieszczono dziecko 

w rodzinie zastępczej

Liczba dzieci pochodzących z naszego 
powiatu umieszczonych na terenie innego 

powiatu

Kwota 
(w zł)

Chojnicki 1 12.000,00
Koniński 1 17.387,00
Miasto Szczecin 2 26.000,00
Włocławski 1 7.600,00
Wągrowiecki 2 62.904,00
Gorzowski 2 24.000,00
Zielonogórski 2 29.786,00
Głogowski 1 12.000,00
Sulęciński 5 66.487,00
Wolsztyński 1 2.640,00
Świebodziński 1 4.835,00
OGÓŁEM 19 265.639,00



Tabela 7. Liczba dzieci przebywających w 2016 roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince z podziałem na powiaty, z których pochodzą.

Lp. Powiat Liczba dzieci
1. Słubicki 24
2. Nowosolski 2
3. Zielonogórski 3
4. Żagański 1
5. Sulęciński 7

Liczba dzieci ogółem 37

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince umieszczonych było 31 dzieci, spośród, których 21 dzieci pochodziło z powiatu 
słubickiego, a 10 dzieci z innych powiatów.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych 
poza terytorium powiatu słubickiego przebywało 5 dzieci, z czego 1 dziecko -  w Regionalnej Placówce 
Opiekuńczo -  Terapeutycznej w Dębnie, 1 dziecko w Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie, 1 dziecko 
w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach, 1 dziecko w Domu Dziecka w Zielonej Górze oraz 1 dziecko 
w Domu Dziecka we Włocławku.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gmina właściwa 
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w pierwszym roku pobytu dziecka,
2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w drugim roku pobytu dziecka,
3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach sporządza noty księgowe dla gmin z terenu 
powiatu słubickiego i prowadzi rozliczenia w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Tabela 8. Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo 
-  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince poszczególnych gmin w 2016 roku.

LP- Gmina Liczba dzieci Kwota (w zł)
1. Słubice 1 1.510,31 zł
2. Rzepin 3 7.911,18 zł
3. Cybinka 0 —

4. Ośno Lubuskie 5 62.469,24 zł
5. Górzyca 1 5.945,82 zł

Razem 10 77.836,55 zł

W ramach współpracy, pracownik socjalny tut. Centrum uczestniczył w 8 posiedzeniach stałego 
zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo
-  Wychowawczej „Nasza Chata" w Cybince, w 2 posiedzeniach stałego zespołu w Regionalnej 
Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, oraz w 1 posiedzeniu stałego zespołu w Domu 
Dziecka w Zielonej Górze.



Pomoc dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej

Wychowankom placówek opiekuńczo -  wychowawczych, którzy przed umieszczeniem w pierwszej 
formie opieki posiadali miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Słubickiego przyznawana jest:

s  pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

W 2016 r. wypłacono jedno świadczenie 1 osobie na kwotę 6.600,00 zł;

^  pomoc pieniężna na usamodzielnienie

W 2016 r. wypłacono świadczenie 2 osobom na kwotę 3.650,00 zł,

•s pomoc na zagospodarowanie

W 2016 r. wypłacono świadczenie 1 osobie na kwotę 2.000,00 zł

Tabela 10. Pomoc przyznana osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, placówki 
opiekuńczo -  wychowawcze w 2016 roku.

Pomoc na:

osoby usamodzielniane opuszczające 
rodziny zastępcze

osoby usamodzielniane opuszczające 
placówki opiekuńczo -  wychowawcze

Liczba osób
Kwota przyznanych 

świadczeń 
(w zł)

Liczba osób
Kwota przyznanych 

świadczeń 
(w zł)

kontynuowanie
nauki 19 101.449,00 1 6.600,00 zł

usamodzielnienie 6 21.282,00 2 3.650,00 zł

zagospodarowanie 2 6.441,00 1 2.000,00 zł

Razem 27 129.172,00 4 12.250,00 zł

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, 
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach na bieżąco wprowadza i weryfikuje dane 
dotyczące rodzin zastępczych i udzielanych im świadczeń do elektronicznego systemu POMOST 
(System Teleinformatyczny wykorzystywany w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
zawierający dane wczytywane do zbiorów centralnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). 
Ponadto, prowadzi sprawozdawczość statystyczną w programie SAC (Statystyczna Aplikacja 
Centralna).

7) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2016 roku przystąpiło do realizacji 
rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach którego pozyskało 
dotację w kwocie 23.088,00 zł:

s  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 -  asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa Nr PS-II.946.7.7.2016.MRad 
z dnia 2 września 2016 r.), z którego pozyskaliśmy dotację w wysokości 23.088,00 zł na pokrycie 
części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
zatrudnionych na pełen etat w PCPR w Słubicach.



miesiącu 20 godzin. Natomiast poradnictwo prawne prowadzone byto 2 razy w tygodniu po 4 godziny, 
łącznie 16 godzin w miesiącu. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało w roku ubiegłym 136 osób, 
w tym 20 osób skorzystało z terapii rodzinnej.

3) pomoc osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno -  wychowawcze, 
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa 
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

W roku 2016 przyznano następującą pomoc dla grupy ww. osób:

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla:

•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy w kwocie 1.722,00 zł,

•  2 osobom opuszczającym zakład poprawczy w kwocie 10.332,00 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla:

•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy łącznie w kwocie 551,04 zł,

4) prowadzenie mieszkań chronionych:

Od 2013 roku w budynku Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince 
funkcjonują mieszkania chronione. Mieszkanie składa się z dwóch oddzielnych pokoi, kuchni i łazienki. 
Przystosowane jest do pobytu w nim maksymalnie 4 wychowanków.

Mieszkanie chronione prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach, które wydaje decyzję o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 
chronionym. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany osobom opuszczającym pieczę 
zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, zakłady dla nieletnich.

Oprócz schronienia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym wychowankowie mogą 
korzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, a także pomocy psychologa oraz prawnika. Ponadto, 
udzielana jest pomoc rzeczowa (żywność, odzież, środki czystości), pokierowanie do innych instytucji 
i ośrodków pomocowych (OPS, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ŚDS).

W 2016 roku żaden z wychowanków nie skorzystał z ww. mieszkania chronionego.

5) współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Rzepinie;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem 
Wsparcia w Rzepinie, w tym przede wszystkim wydaje decyzje administracyjne kierujące uczestników 
na zajęcia terapeutyczne do Ośrodka oraz decyzje administracyjne dotyczące odpłatności 
za korzystanie z usług Ośrodka Wsparcia.

W 2016 roku wydano 2 ww. decyzji administracyjnych, w tym 1 decyzję kierującą 
na zajęcia terapeutyczne do POW oraz 1 decyzję dotyczą odpłatności za korzystanie z usług POW.

6) prowadzenie naboru na bezpłatne kolonie dla dzieci;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od kilku lat prowadzi corocznie nabór 
na bezpłatne kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W ubiegłym roku 
uczestnikami kolonii mogły być dzieci z rodzin o niskich dochodach (dochód nie przekroczy 650 zł 
na jedną osobę w rodzinie); zagrożone patologią; sieroty i półsieroty; znajdujące się w specyficznej 
sytuacji rodzinnej (rozpad rodziny, utrata bliskiej osoby, z rodzin zastępczych).



DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH WW. PROJEKTU W 2016 ROKU

Rekrutacje do projektu rozpoczęto 1 września 2016r. Potencjalni uczestnicy o możliwości udziału 
w projekcie byli informowani bezpośrednio, jak również za pomocą zróżnicowanych środków przekazu 
i kanałów komunikacji, m.in. informacja na stronie internetowej PCPR, informacja w lokalnej telewizji 
Horyzont Słubice itp

Każda z osób zainteresowanych udziałem w projekcie składała formularz rekrutacyjny, który poparty 
został wywiadem sporządzonym przez pracownika socjalnego. Następnie komisja składająca się 
z pracowników PCPR zaangażowanych w realizację projektu, dokonali wyboru grupy docelowej, 
gdzie głównym kryterium wyboru był stopień narażenia na ubóstwo lub wykluczenie społeczne..

Wybrano grupę docelową 17 osób, z czego:

-1 4  osób: osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, w tym rodziny zastępcze;

- 3 osoby z niepełnosprawnością.

Każdy z uczestników skorzystał z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Z każdym 
uczestnikiem projektu odbyło się spotkanie z psychologiem, aby poznać oczekiwania uczestników co do 
planowanych działań w projekcie. Ponadto, psycholog konsultował swoje spostrzeżenia z pracownikiem 
socjalnym, w celu określenia odpowiedniego wsparcia w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji. 
Następnie, każdy z uczestników wziął udział w grupowym poradnictwie psychologicznym.

Przeprowadzono poradnictwo pedagogiczne w formie domowych konsultacji. Poradnictwo było 
prowadzone przez pedagoga w miejscu zamieszkania uczestników np. rodzicem zastępczym, ale 
również z członkami jego rodziny, udzielając konsultacji przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie 
opiekuńczo -  wychowawcze.

W terminie 1 6 - 1 8  grudzień 2016r. zorganizowano trzy dniowy wyjazd integracyjny do Karpacza 
dla uczestników projektu wraz z otoczeniem. Podczas wyjazdu odbywały się zajęcia psychoedukacyjne 
w wymiarze 10 h (prowadzone przez ww. pedagoga) oraz warsztaty kształtujące umiejętności osobiste 
w wymiarze 10 h (przeprowadzone przez ww. psychologa).

Zrealizowaliśmy również następujące działania o charakterze środowiskowym:

- W dniu 9 grudnia 2016r. została zorganizowana Mikołajkowa Zabawa Integracyjnej dla środowiska 
pieczy zastępczej w Rodzinnym Centrum Rozrywki „Uśmiechnięta Planeta” w Kunowicach.
W zabawie uczestniczyło łącznie 120 osób (rodziny zastępcze, dzieci przebywające w rodzinach 
zastępczych i placówce opiekuńczo -  wychowawczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą.

- W dniu 12 grudnia 2016 r. została zorganizowana Mikołajkowa Zabawa Integracyjna z okazji 
obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Klubie Studenckim „Witkacy” 
w Słubicach.

W zabawie uczestniczyło łącznie 120 osób, w tym osoby niepełnosprawne będące uczestnikami 
projektu, a także osoby niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach środowiskowych domów 
samopomocy z terenu powiatu, uczestników Warsztatu Terapii zajęciowej oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych działających na rzecz i zrzeszające osoby niepełnosprawne.



schronienia w całodobowej placówce, założeniem jest, aby takie osoby kierowane były 
do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.

W 2016 roku z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej przy tut. Centrum skorzystało 21 rodzin 
z całego powiatu. W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu pomoc osobie, 
bądź rodzinie znajdującej się w kryzysie, w zależności od potrzeb i sytuacji, pracownik tut. Centrum 
współpracował min. z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej, pedagogami szkolnymi, 
kuratorami, dzielnicowymi, prawnikiem, psychologiem.

Działania podejmowane w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w 2016 roku to przede 
wszystkim: wizyty w środowisku (20 wizyt), 7 porad udzielonych przez pracownika socjalnego 
w siedzibie tut. Centrum, sporządzenie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną 
(w 2 przypadkach), udzielenie specjalistycznej pomocy tj. prawnik i psycholog (15 porad), a także 
pokierowanie osoby, bądź rodziny do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień „Źródło”, Stowarzyszenia Po Prostu itp.

4) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyino -  edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie;

W 2016 roku w programie korekcyjno -  edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie 
realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach uczestniczyło łącznie 7 osób 
(mężczyzn), z czego 3 osoby ukończyły ww. program.

Oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 
ukierunkowane są na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która ma zmniejszyć 
ryzyko dalszego stosowania przemocy i zwiększyć ich zdolność do samokontroli agresywnych 
zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

5) uczestnictwo w pracach Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie;

Pracownik socjalny tut. Centrum należy do Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Słubice, Gminie Ośno Lubuskie oraz Gminie Rzepin. W skład takiego 
zespołu wchodzą min. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, 
kuratorzy sądowi oraz prokuratorzy.

Pracownik tut. Centrum w ubiegłym roku uczestniczy w 7 spotkaniach IZdsPPwR w Słubicach 
oraz w 3 spotkaniach zespołu w Ośnie Lubuskim.

Dodatkowo zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, do którego również powoływany 
jest przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W związku z prowadzonymi procedurami „Niebieskiej karty" pracownik socjalny PCPR 
w Słubicach w 2016r. został powołany do 20 grup roboczych (1 9  na terenie gminy Słubice, 1 na terenie 
gminy Ośno Lubuskie).

6) uczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Pracownik socjalny tut. Centrum należy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi 
Ludźmi. Spotkania zespołu odbywają się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
W związku z powyższym pracownik PCPR w Słubicach uczestniczył w 3 zespołach ds. Przeciwdziałania 
Handlowi Ludźmi w woj. lubuskim.

Ponadto, 1 h lekcyjna w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach poprowadzona przez pracownika 
socjalnego tut. Centrum o tematyce handlu ludźmi.



Tabela 13. Liczba i kwota udzielonych dofinansowań ze środków PFRON w 2016 roku na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowane przez PCPR w Słubicach, a także liczba niezrealizowanych 
wniosków.

Rok Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych 

i ich opiekunów 
w turnusach 

rehabilitacyjnych (art. 
35a ust.1 pkt 7 lit. a)

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, 
przedmioty 

ortopedyczne i środki 
pomocnicze (art. 35 a 

ust. 1 pkt 7 lit. c)

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych 

w komunikowaniu się 
i technicznych, 

w związku 
z indywidualnymi 
potrzebami osób 

niepełnosprawnych (art. 
35 a ust. 1 pkt 7 lit. d)

Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i 

turystyki osób 
niepełnosprawnych (art. 

35 a ust. 1 pkt 7 lit. b)

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota
osób (w zł) osób (w zł) osób (w zł) zadań (w zł)

2016 45 45 000,00 103 132 423,40 17 68 624,60 5 14 328,00

Wnioski niezrealizowane

2016 128 114 9 2

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a).

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami 
wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności. Program 
turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby 
niepełnosprawnej, podejmować zajęcia rehabilitacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne 
oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu.

W 2016 roku 173 osób ubiegało się o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami.

Przyznano dofinansowanie dla 49 osób na kwotę 50 616,00 zł. Ostatecznie jednak w roku 2016 
z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystały 45 osoby na kwotę 
45 000,00 zł, w tym:

- 14 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna, 16 480,00 zł
-1 4  osób to opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 10 771,00 zł 
-1 2  osób to dorosłe osoby niepełnosprawne, 13 684,00 zł
- 5 osób to opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, 4 065,00 zł

Tabela 14. Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
w 2016 roku z podziałem na gminy.

Lp. Gmina Liczba osób Kwota (w zł)
1. Cybinka 7 5 884,00
2. Górzyca 6 5 977,00
3. Ośno Lubuskie 10 9 909,00
4. Rzepin 7 7 319,00
5. Słubice 15 15911,00

Razem 45 45 000,00

Wnioski niezrealizowane: 123 - brak środków finansowych, 3 -  rezygnacja z uczestnictwa w turnusie.



W 2016 roku wpłynęło na w/w zadanie 35 wniosków, na łączną kwotę 313 223,00 zł. 
Dofinansowanie przyznano dla 25 osób na łączną kwotę 102 163,00 zł, z czego 8 osób zrezygnowała 
z przyznanego dofinansowania na kwotę 32 334,00 zł. Ostatecznie z dofinansowania skorzystało 17 
osób na łączną kwotę 68 625,00 zł w tym:

•  na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Wnioski niezrealizowane: 6 -  brak zasadności;

•  na dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 3 osób (dorośli) na kwotę 6 883,00 zł, 2 
dzieci na kwotę 5 640,00 zł z przeznaczeniem na zakup: rower rehabilitacyjny -d la  3 osób -  
6 615,00 zł; łóżko rehabilitacyjne dla 2 osób -  5 980,00 zł;

Wnioski niezrealizowane: 1 (niespełnione warunki formalne), 2 (rezygnacje).

•  na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 12 osób na kwotę 56 101,60 zł,
z przeznaczeniem na:

- przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej 8 osób 25 101,60 zł
- przystosowanie pomieszczeń: 2 osoba 7 000,00 zł
- winda: 1 osoba 19 000,00 zł,
■ podjazd: 1 osoba 5 000,00 zł

Niezrealizowanych wniosków: 9 ( 4 -  rezygnacja; 3 -  braki formalne, 2 - negatywne).

Tabela 16. Liczba osób, którym przyznano w 2016 roku dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych._______________________________________________________

Lp. Gmina Liczba osób Kwota (w zł)
1. Cybinka 3 11 164,00
2. Górzyca 3 11 476,00
3. Ośno Lubuskie 1 3 970,00
4. Rzepin 5 14 474,00
5. Słubice 5 27 540,60

Razem 17 68 624,60

• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 
pkt 7 lit. b).

Ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych odgrywa organizacja sportu, 
kultury i rekreacji. Dzięki tej formie aktywności osoby niepełnosprawne mają możliwość włączenia się 
w życie społeczne.

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać 
się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą 
działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem 
złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia 
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

W 2016 roku wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 68 832,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach może sfinansować 60 % wartości przedsięwzięcia.



W 2016 roku łączna kwota przeznaczona na ww. program wynosiła 121 528,36 zł, 
z czego na koszty obsługi realizacji programu było 5 705,00 zł, na koszty promocji programu 1141,11 
zł, natomiast 570,56 zł zostało przeznaczone na koszty ewaluacji programu.

W 2016 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" wpłynęły 38 wnioski 
na łączną kwotę 108 813,79 zł. Z czego 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie pod względem 
formalnym. Zrealizowano (wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON) 18 wniosków na łączną 
kwotę 44 805,00 zł.

Tabela 19. Środki wypłacone w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

Obszar dofinansowania
Wnioski

rozpatrzone
pozytywnie

Środki 
wypłacone 

(w zł)
Moduł I -  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 1 4 844,00
A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B - -
B1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 2 7 226,00

B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania - -

C1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - -
C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - -

C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne - -

C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - -

D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 2 1 470,00

Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 13 31 265,00
RAZEM 18 44 805,00



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY 
ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2016 ROK

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/11 Starosty Słubickiego z dnia 29 grudnia 2011r., 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej w Powiecie Słubickim. W związku z powyższym w Centrum powołano zespół 
ds. pieczy zastępczej, który wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 76 ust 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jednolity -  Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. z m .) do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
należy w szczególności:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej prowadził nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej poprzez udzielanie informacji 
dotyczących ww. form pieczy zastępczej dla zainteresowanych osób. W 2016 roku do tutejszego 
Centrum zgłosiła się jedna rodzina chcące pełnić funkcję zawodowej rodziny zastępczej, niestety 
otrzymała negatywną opinię psychologiczną. Ponadto, zgłosiła się również rodzina zastępcza 
niezawodowa chcąca się przekształcić w rodzinę zastępczą zawodową. Rodzina ta obecnie 
oczekuje na wymagane przepisami szkolenie.

W grudniu 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach rozpoczęło kampanię 
promującą rodzicielstwo zastępcze. Został nagrany i wyemitowany spot reklamowy w telewizji 
słubickiej HTS. Informacje o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
ukazały się również na stronach internetowych PCPR, Starostwa Powiatowego 
w Słubicach, jednostek powiatowych a także na stronach poszczególnych gmina z powiatu. Dalsze 
działania będą kontynuowane w roku 2017 roku.

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę 
predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

W 2016 roku sporządzono 8 analiz kandydatów (rodzin) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: 
spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej. Do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej zostały zgłoszone do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim 
4 osoby. Niestety w minionym roku Ośrodek nie zorganizował żadnego szkolenia w tym zakresie. 
Szkolenie planowane jest w 2017 roku.

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

Aktualnie żaden z pracowników tutejszego Centrum nie posiada uprawnień do przeprowadzania 
szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zgłoszenia kandydatów są przekazywane do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. 
Dodatkowo w sprawie szkoleń tutejsze Centrum pozostaje w kontakcie z innymi organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności
PCPR w Słubicach za 2016 rok



3) 10 podstawowych zasad podmiotowej opieki nad dziećmi, które noszą w sobie trudne historie.
4) Sprawdzone drogi wyjścia z kryzysu.
5) Jak samoocena rodziców zastępczych wpływają na cały proces opieki nad dziećmi.
6) Dlaczego pomoc psychologiczna jest podstawowym prawem rodzin zastępczych i co z tego wynika.
7) Co mogę zrobić dla dziecka, a czego na pewno nie.

s  2 grudnia 2016 roku -  Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych 
„Wszyscy potrzebujemy kogoś, dla kogo będziemy najważniejsi'. Zostały zorganizowane 
dwa warsztaty, które poprowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowską -  mediatora, 
trenera z Centrum Medicus z Gdańska.
Szkolenie te obejmowało następujący zakres tematyczny:
1) Obawy, strach, problemy- czyli z czym borykamy się najczęściej.
2) Emocjonalne aspekty bycia rodziną spokrewnioną/niezawodową
3) Perspektywa realizacji potrzeb dziecka.
4) Umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych. Czy można się na to przygotować.
Łącznie uczestniczyło 12 osób (spośród 44 zaproszonych)

W ww. szkoleniach wzięło udział łącznie 36 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych na terenie 
naszego powiatu.

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

W 2016 roku rodziny zastępcze mogły skorzystać z oferowanego przez tutejsze Centrum wsparcia 
pedagogicznego, psychologicznego i prawnego. Rodziny korzystały głównie z indywidualnych 
spotkań. Z uwagi na małe zainteresowanie nie stworzono grupy wsparcia.

W 2016 roku zorganizowano na wniosek zawodowych rodzin zastępczych pomoc w formie rodzin 
pomocowych. W trakcie korzystania przez zawodowe rodziny zastępcze z prawa do czasowego 
niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni, 3 dzieci 
została umieszczona w dwóch rodzinach pomocowych.

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 
wolontariuszy;

W ubiegłym roku z tutejszym Centrum współpracowali wolontariusze z Gimnazjum 
nr 2 w Słubicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach. Swoją 
pomocą i zaangażowaniem wspierali organizowany w maju piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego oraz grudniowe Mikołajki.

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z  powiatowym centrum pomocy 
rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami 
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi 
oraz z organizacjami społecznymi;

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej ściśle współpracuje z Zespołem ds. świadczeń społecznych 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach m.in. poprzez sporządzanie opinii 
dotyczących przyznania świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego (7 opinii); na pokrycie 
kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu mieszkania/ domu 
jednorodzinnego (2 opinie); na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 
do rodziny zastępczej dziecka (11 opinii); sporządzenie opinii dotyczących przyznania świadczenia 
na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego (2 opinie).



W 2016 roku odbyły się 23 posiedzenie w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka 
przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Oceny odbywały się w siedzibie Centrum. W posiedzeniach uczestniczyli:

•  z ramienia PCPR w Słubicach: dyrektor, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik 
socjalny, psycholog;

•  rodzice zastępczy,
•  pedagodzy szkolni, wychowawcy klas lub grup przedszkolnych (w przypadku nieobecności 

przesyłano opinię z przedszkola, bądź szkoły);
•  asystenci rodziny, bądź pracownicy socjalni z poszczególnych ośrodków pomocy społecznej 

z terenu powiatu słubickiego;
•  przedstawiciel z Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim;
•  rodzice biologiczni (z wyłączeniem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej);
•  kuratorzy sądowi;

Podczas pracy Zespołu omawiano sytuację poszczególnych dzieci, ustalano plany pomocy dziecku 
oraz zasadność dalszego pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2016 roku dokonano 
212 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Na tej podstawie Zespół 
sporządził 212 opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
i przekazał je do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 
szkolenie i  kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

Realizacja zadania poprzez działania opisane powyżej tj. prowadzenie naboru, organizowanie 
szkoleń i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej..

13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa 
w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

Sporządzano, na podstawie art.42 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
8 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Ponadto sporządzono opinie psychologiczne dla 10 kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej.

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich 
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

W 2016 roku było prowadzone indywidualne poradnictwo psychologiczne, spotkania 
z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikiem socjalnym, odbyły się szkolenia 
dla rodzin zastępczych.

14a) zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 
podnoszenie ich kwalifikacji;

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w ubiegłym roku w szkoleniu z zakresu 
ochrony danych osobowych. Jeden z koordynatorów uczestniczył dodatkowo w szkoleniu 
z zakresu interwencji kryzysowej oraz handlu ludźmi.



WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Opracowanie procedur dotyczących odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trybie interwencyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach widzi potrzebę zorganizowania spotkania, 
bądź też cyklu spotkań przedstawicieli kadry pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, kuratorów 
sądowych w celu wypracowania procedur dotyczących odebrania dziecka z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trybie interwencyjnym.

2. Zapewnienie schronienia w ramach interwencji kryzysowej.

Zadanie polegające na świadczeniu interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Słubickiego, opiera 
się na działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach. Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia doraźną pomoc osobom znajdującym się 
w kryzysie poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego
i prawnego, bez zapewnienia schronienia (miejsca całodobowego pobytu).

W związku z tym, należy podjąć w przyszłości działania w kierunku stworzenia możliwości 
zapewnienia schronienia w ramach realizacji inten/i/encji kryzysowej w Powiecie Słubickim.

3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej

Na terenie Powiatu Słubickiego nie funkcjonuje żaden dom pomocy społecznej. Mieszkańcy naszego 
powiatu kierowani są do domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów. 
Być może należałoby rozważyć w przyszłości utworzenie takiego domu na terenie Powiatu 
Słubickiego.

4. Rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z  zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie Powiatu Słubickiego funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie dla 22 osób, 
jednak zasadnym jes t podjęcie próby pozyskania środków finansowych na rozszerzenie 
jego działalności o kolejnych uczestników.
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ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Utworzenie miejsc w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słubickiego, pozyskanie 
kandydatów na rodziny zastępcze.

Na terenie powiatu słubickiego działa obecnie 5 rodzin zastępczych zawodowych, w tym trzy rodziny 
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Ponadto, w powiecie funkcjonują rodziny 
zastępcze spokrewnione i niezawodowe, jest ich 78. Nadal brakuje jednak rodzin gotowych 
do podjęcia się opieki nad dziećmi starszymi, do czasu ukończenia przez nich pełnoletności. 
Takie dzieci są najczęściej umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na terenie powiatu nie 
ma też żadnej rodziny zawodowej specjalistycznej gotowej do przyjęcia dzieci chorych, 
wymagających specjalnej opieki. Istnieje potrzeba kontynuowania wielotorowej akcji promocyjnej, 
która miałaby na celu pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, co zostało 
już zapoczątkowane w minionym roku.

2. Potrzeba zorganizowania szkolenia przygotowującego do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach nie zorganizowało w ubiegłym roku szkolenia 
przygotowującego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z uwagi na niewielką ilość osób 
skierowanych do szkolenia (3 osoby). W związku z ww. sytuacją tut. Centrum skierowało ww. osoby 
na przedmiotowe szkolenie do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. Niestety Ośrodek 
również nie przeprowadził takiego szkolenia w 2016 roku. Pozostajemy również w kontakcie z innymi 
powiatowymi centrami pomocy rodzinie w województwie lubuskim, odnośnie organizowanych 
szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Liczymy jednak na to, że dzięki 
przeprowadzonej akcji promocyjnej zgłoszą się osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny 
zastępczej, jak również powstaną nowe rodziny i będzie możliwość zebrania grupy w celu 
zorganizowania ww. szkolenia w siedzibie PCPR w Słubicach.

3. Zapewnienie większego wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej.

-  wsparcie pedagogiczne dla rodzin zastępczych; zapewnienie rodzinom zastępczym konsultacji 
ze specjalistą spotkań grupowych - grup wsparcia, możliwości nabywania i doskonalenia 
kompetencji wychowawczych,

-  zajęcia dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej prowadzone przez psychologa, pedagoga, 
np. trening zastępowania agresji, poczucie własnej wartości, uzależnienia behawioralne, 
edukacja psychoseksualna,

Powyższe zadania zamierzamy podejmować w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 
2020. Założeniem projektu jest zapewnienie w ramach aktywnej integracji, szerokiego wsparcia 
społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego dla najmniej 94 osób przebywających w pieczy 
zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, w tym rodzin zastępczych.

4. Zorganizowanie szkolenia w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu 
/ superwizji dla pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.
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