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Wstęp 

 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą, na celu 

umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie 

są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby                   

i moŜliwości1. Pomoc społeczna wspiera osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

W 1999r. w wyniku decentralizacji przeniesiono na szczebel lokalny zadania z zakresu 

pomocy społecznej, co dało początek Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie.  

Jednym z głównych celów działalności Centrów jest opieka nad dziećmi całkowicie 

bądź częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, dziećmi wymagającymi szczególnej 

opieki oraz dziećmi niedostosowanymi społecznie. 

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, stanowi ona nieprzemijającą wartość. To 

ona poprzez wewnętrzne stosunki rodzinne daje podstawę do tworzenia więzi społecznych       

i najskuteczniej uczy ich budowania poza środowiskiem rodzinnym. 

Właściwe funkcjonowanie człowieka, jego rozwój emocjonalny i społeczny zaleŜy 

w duŜej mierze od zaspokojenia podstawowych potrzeb, przede wszystkim potrzeby 

bezpieczeństwa, przynaleŜności, akceptacji i miłości. KaŜda z tych potrzeb powinna 

znajdować swój wyraz w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Nie zawsze jednak taki 

modelowy przebieg socjalizacji w środowisku rodzinnym jest moŜliwy.  

Zadaniami własnymi powiatu w zakresie pomocy dziecku i rodzinie zgodnie z Ustawą          

o pomocy społecznej – Opieka nad dzieckiem i rodziną ( Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.          

o pomocy społecznej – Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) miedzy innymi są : 

• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, 

• organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

• organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 

                                                 
1 Ustawa o pomocy społecznej, Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm., str. 1. 
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• udzielanie pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych  w rodzinach zastępczych, 

• wypłacanie wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastępczym, 

• pokrywanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, 

• udzielanie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki i pomocy rzeczowej  

osobom opuszczającym rodziny zastępcze i inne formy opieki instytucjonalnej, 

• pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do Ŝycia  po opuszczeniu rodzin zastępczych i placówek, 

• organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych, 

• organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy opracowało Program Pomocy 

Dziecku i Rodzinie,  którego głównym celem jest stworzenie systemu pomocy dziecku            

i rodzinie. Realizacja tego celu moŜe nastąpić poprzez: 

1. diagnozę potrzeb poszczególnych rodzin, 

2. organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, rodzin dzieci przebywających             

w placówkach, 

3. inicjowanie oraz wspieranie grup samopomocowych mających na celu pomoc rodzinom 

       w powiecie chodzieskim w przezwycięŜeniu wszelkich trudności, 

4. utworzenie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

5. utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych i mieszkań dla usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek. 

 

Dane dotyczące Programu 

 

Miejsce realizacji Programu:  Powiat Chodzieski 

 

Czas realizacji Programu:  lata 2009-2020 

 

Beneficjentami programu są : dzieci, młodzieŜ, rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze, 

kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,  kandydaci do pełnienia funkcji rodziny 
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zaprzyjaźnionej, wychowankowie  placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 

zastępczych, osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej i niedostosowane społecznie. 

Podmiotem koordynującym realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w  ChodzieŜy. 

Źródła finansowania Programu: 

- środki własne powiatu 

- środki samorządów gminnych, 

- środki partnerów uczestniczących w programie, 

- dotacje, 

- środki zewnętrzne pozyskane ze źródeł krajowych i zagranicznych ( EFS i inne ) 

- darowizny i wpłaty indywidualne. 

 

Partnerzy: 

- administracja samorządowa ( powiat, gminy miejskie, gminy ) 

- sądy  rejonowe – wydziały rodzinne i  nieletnich, kuratorzy sądowi, 

- policja, 

- miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej 

- powiatowy urząd pracy, 

- poradnie specjalistyczne, 

- szkoły, pedagodzy, 

- placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

- ośrodki rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- warsztaty terapii zajęciowej, 

- organizacje pozarządowe, 

 

Podstawy prawne 

Działania w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane są w szczególności w  

oparciu o następujące akty prawne: 

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie 

rodzin zastępczych ( Dz. U. z 2004r., Nr 233,poz. 2344 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania 

pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 

Nr 6, poz. 45 późn. zm.), 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r.                    

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1455 z 

późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie 

ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 205, poz. 1701 z późn. zm.) 

 

Powiatowy Program powstał w oparciu o diagnozę środowiska. 

 

Diagnoza problemów społecznych 

 

Głównym celem niniejszego programu jest wielostronna pomoc rodzinie,  czego 

efektem będzie stworzenie  systemu w ramach, którego rodzina uzyska profesjonalną pomoc  

i wsparcie ze strony właściwych słuŜb. Do głównych problemów występujących w rodzinach 

naszego powiatu zaliczyć moŜna: alkoholizm, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie, 

emigracja. Mogą one być przyczynami powstawania patologii społecznych, które dla dziecka 

są źródłem silnej i głęboko przeŜywanej Ŝyciowej poraŜki, źródłem niepokoju i 

rozczarowania. Niewłaściwe wypełnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczej doprowadza 

do ograniczenia władzy rodzicielskiej bądź jej pozbawienia. W tej sytuacji dzieci mogą być 

objęte  nadzorem kuratora lub opieką zastępczą tj. umieszczeniem w rodzinach zastępczych 

lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

  

PoniŜsze zestawienie obrazuje liczbę rodzin zastępczych oraz umieszczone w nich 

dzieci z uwzględnieniem poszczególnych gmin z terenu powiatu. 

Dane z tabeli przedstawiono na dzień 31.12.2008 r. 

 
Tabela nr 1.  Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego.2 
 

Gmina Liczba rodzin zastępczych Liczba umieszczonych dzieci 

ChodzieŜ – miasto 20 22 

ChodzieŜ – gmina - - 

Budzyń 14 20 

                                                 
2 Dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy 
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Margonin 4 5 

Szamocin 7 12 

RAZEM 45 59 

Na dzień 31.12.2008r. na terenie powiatu funkcjonowały 45 rodzin zastępczych,  

w tym: 

- 35 rodziny spokrewnione, 

- 9 rodzin niespokrewnionych sprawujących opiekę nad dziećmi, 

- 1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, 

 

Tabela nr 2.  Rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem oraz ilość 
umieszczonych w rodzinie dzieci 3. 
 

RODZINA z 1 dzieckiem z 2 dzieci  z 3 dzieci z 4 dzieci 
i więcej  

Spokrewniona 
z dzieckiem 

31 3 - 1 

Niespokrewniona 
z dzieckiem 

4 4 2 - 

RAZEM 35 7 2 1 

        
Jak wynika z powyŜszej tabeli największą liczbę stanowią rodziny, w których 

wychowuje się jedno dziecko (na 45  rodzin,  35 opiekuje się jednym dzieckiem), 7 rodzin 

zastępczych wychowuje po dwoje dzieci, natomiast 2 rodziny mają troje dzieci. Na terenie 

Powiatu Chodzieskiego funkcjonuje tylko 1 rodzina, która opiekuje się 4 i więcej dziećmi. 

 WaŜnym elementem przy tworzeniu rodziny zastępczej stanowi wiek opiekunów 

zastępczych dziecka.  

  PoniŜsza tabela przedstawia podział ze względu na wiek opiekunów zastępczych          

    Tabela nr 3.  Rodzice zastępczy  według wieku4. 

Wiek rodzica Liczba osób 

Do 20 - 
21– 30 4 
31 – 40 8 
41 – 50 14 
51 – 60 30 
61 – 70 13 

                                                 
3 Dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy 
4 Dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy 
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71 i więcej 2 
Razem 71 

 

 

Wiek rodzica jest to istotnym elementem w dobieraniu kandydatów do pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej. 

Zaprezentowane dane świadczą o tym, iŜ najwięcej rodziców zastępczych znajduje się 

w przedziale wiekowym 51-60 lat, co stanowi  42,3% ogółu. Drugą co do wielkości grupę 

stanowią rodzice w wieku 41-50 lat, których jest 19,7%. Niewiele mniej bo 18,3% ogółu 

stanowią opiekunowie w wieku 61-70 lat. W dalszej kolejności znajdują się rodzice w wieku 

31 – 40 lat – 11,3%. Na kolejnej pozycji widnieją opiekunowie w wieku 21-30 których jest,  

5,6% oraz 2,8% rodziców w wieku 71 lat i więcej. Brak jest natomiast osób młodych – do 20 

roku Ŝycia podejmujących się opieki nad dzieckiem w ramach rodziny zastępczej.  

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe ostateczną decyzję w sprawie doboru wieku  rodziny zastępczej 

do wieku dziecka podejmuje sąd.  

 

Kolejna tabela przedstawia wiek dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych. 

   Tabela nr 4.   Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych według wieku5 

Wiek dziecka Liczba dzieci 

Do 3 4 
4 – 6 5 
7 – 13 27 
14 – 18 23 

Razem 59 

 

 Jak wynika z powyŜszych danych najwięcej dzieci wychowujących się w rodzinie 

zastępczej znajduje się w przedziale wiekowym 7-13 lat, co stanowi 45,8% ogółu oraz                 

w przedziale wiekowym 14-18 lat co stanowi 39% ogółu. Znacznie mniejsza liczba  dzieci 

8,5% znajduje się w przedziale wiekowym  do 4-6 lat. Najmniejsza natomiast jest grupa 

dzieci do 3 lat co stanowi 6,8% ogółu. Dzieci poniŜej 4 r. Ŝ.  w sytuacjach zagroŜenia zdrowia 

i Ŝycia umieszczane są w pogotowiu rodzinnym, a następnie w rodzinach adopcyjnych bądź 

rodzinach zastępczych.  

 Nie wszystkie dzieci wymagające opieki w rodzinnych formach opieki zastępczej 

umieszczane są w  rodzinach zastępczych. Wiele z nich z powodu braku kandydatów do 

                                                 
5 Dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy 
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pełnienia funkcji rodziny zastępczej umieszczane są na podstawie postanowienia sądu                     

w placówkach opiekuńczo –wychowawczych. 

 

Tabela nr 5. Liczba wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w rok 20086. 

Nazwa placówki Liczba dzieci 

Wielofunkcyjna Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza 

„RODZINA” w Studzieńcu 

54 

Dom Dziecka w Szamocinie 34 

RAZEM 88 

 

Polityka prorodzinna państwa kładzie nacisk na umieszczanie dzieci w rodzinnych formach 

opieki zastępczej odchodząc od instytucjonalnych form opieki. 

 Głównym problemem staje się umieszczanie  w rodzinie zastępczej dziecka, które jest 

w wieku starszym, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie. 

 

 DuŜa liczba wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze korzysta z 

róŜnych form pomocy  w usamodzielnieniu . 

 

      Tabela nr 6.   Liczba wychowanków korzystających z pomocy na usamodzielnienie7. 

Formy pomocy rodziny zastępcze 
placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

Usamodzielnienie 5 4 

Kontynuowanie nauki 20 6 

Pomoc na zagospodarowanie w 

formie rzeczowej 
4 7 

Pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich warunków 

mieszkaniowych 

0 0 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia 0 0 

 
                                                 
6 Dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy 
7 Dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy 
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PowyŜsze dane zamieszczone w tabeli pokazują, Ŝe najwięcej wychowanków 

korzystało z pomocy na kontynuowanie nauki tj. 26 osób, z pomocy pienięŜnej na 

usamodzielnienie skorzystało 9 wychowanków a z pomocy na zagospodarowanie – 11 

wychowanków. Natomiast z pomocy finansowej w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych oraz z pomocy finansowej w uzyskaniu zatrudnienia nie korzystał Ŝaden z 

wychowanków. Nie oznacza to bowiem, Ŝe wychowankowie nie oczekują tego typu wsparcia. 

W ramach pracy socjalnej udzielana jest pomoc mająca na celu pozyskanie zasobów 

mieszkaniowych z miasta i gminy. Jest to jednak proces długotrwały i nie zawsze 

przynoszący oczekiwany efekt.  

 

Jednym z przejawów patologii społecznych jest przemoc w rodzinie. PoniŜsze dane 

obrazują liczbę zdarzeń wynikających  z przemocy w rodzinie. 

           

Tabela nr 7.   Dane dotyczące interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie w 

2007r. w ramach procedury „Niebieska karta”8. 

 

Lata           2007           2008 

l. interwencje domowe 200 204 

l. interwencje dot. przemocy w rodzinie 163 181 

l. pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej 164 187 

l. sprawców przemocy domowej 163 181 

l. sprawców przemocy dom. pod wpływem alkoholu 116 125 

l. postępowań przygotowawczych dot. przemocy dom., w 

których prow. jest procedura „Niebieskiej Karty” 
65 43 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy otrzymuje od Komendy 

Powiatowej Policji zgłoszenia dotyczące „Niebieskiej Karty”. Na tej podstawie do tych osób 

wysyłane są zawiadomienia o moŜliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej i 

socjalnej. 

Obok przemocy domowej innym, istotnie waŜnym problemem jest narkomania. 

Wśród dzieci i młodzieŜy zamieszkujących powiat chodzieski rozszerza się zjawisko 

korzystania z róŜnego rodzaju uŜywek,  do których zalicza się narkotyki. 

 

                                                 
8 Dane z Komendy Powiatowej Policji w ChodzieŜy 
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Tabela nr  8.    Osoby mające kontakt z narkotykami w latach 2003-20079. 

LATA 
OGÓŁEM 

PODEJRZANYCH 
OSOBY NIELETNIE 

OSOBY 

PEŁNOLETNIE 

2003 34 8 26 

2004 32 8 24 

2005 47 24 23 

2006 70 11 59 

2007 69 17 52 

 

PowyŜsza tabela pokazuje, iŜ stale wzrasta liczba osób podejrzanych o kontakt            

z narkotykami. Na terenie działania KPP w ChodzieŜy wśród nieletnich występuje najczęściej 

narkomania okazjonalna. Pojawiają się ponadto przypadki  zorganizowanych grup 

rówieśniczych, które zaŜywają środki odurzające. Nieletni występują jako osoby kupujące, 

zaŜywające, posiadające i sprzedające środki odurzające. Przedział wiekowy nieletnich 

sprawców czynów karalnych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – najczęściej 

posiadających  i zaŜywających narkotyki to 14 -17 lat. Z roku na rok odnotowuje się 

tendencję wzrostową przestępstw stwierdzonych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Alkoholizm  to kolejna forma uŜywek, która staje się często przyczyną interwencji 

policji i sądu w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Staje się on ponadto przyczyną 

przemocy w rodzinie. Jak wynika z danych Komendy Powiatowej Policji w ChodzieŜy liczba 

sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu w 2007 roku wynosiła 116 osób. 

Jak duŜy problem stanowi naduŜywanie napojów alkoholowych przedstawia poniŜsza 

tabela. 

 

Tabela nr 9. Liczba osób borykających się z problemem alkoholowym w powiecie 

chodzieskim w roku 200710. 

 Liczba osób, które 

borykaj ą się z 

problemem 

alkoholowym 

Liczba osób, które 

skorzystały z 

leczenia 

odwykowego 

Liczba osób 

korzystających z 

pomocy psychologa 

w punkcie 

Konsultacyjnym 

Liczba osób, które 

zostały wysłane na 

leczenie odwykowe 

Liczba postępowań 

w sprawie  o 

leczenie 

uzaleŜnienia od 

alkoholu 

Liczba postępowań 

o leczenie, która 

skierowana została 

do sądu 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 
33 6 20 6 18 4 

                                                 
9 Dane z Komendy Powiatowej Policji w ChodzieŜy 
10 Dane z Ośrodków Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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Szamocinie 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 

Margoninie 

31 - 4 - - - 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 

Budzyniu 

8 5 59 0 0 5 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 

Gminie ChodzieŜ 

18 10 10 21 21 5 

 

Dane z sierpnia 2008r. z Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w ChodzieŜy wskazują, Ŝe 426 osób zarejestrowanych i zgłoszonych  zostało 

na leczenie odwykowe. Wobec 15 osób wszczęto postępowanie o leczenie, które zostały 

skierowane do sądu. Uzyskane informacje z MORPA wskazują, jaki wpływ na Ŝycie dziecka 

ma alkoholizm w rodzinach – 80 dzieci z rodzin alkoholowych uczęszcza do świetlic 

socjoterapeutycznych prowadzonych przez MORPA. 

 

Istniejąca infrastruktura w zakresie pomocy dziecku i rodzinie 

 

Nazwa instytucji, placówki, organizacji 

pozarządowej 

Główna działalność instytucji, placówki i 

organizacji pozarządowej świadczącej 

pomoc dziecku i rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

ChodzieŜy 

- prowadzenie specjalistycznego wsparcia, 

- organizowanie opieki w rodzinach 

zastępczych, 

- prowadzenie grup wsparcia, 

- organizowanie i prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego, 

- udzielanie pomocy pienięŜnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

- wypłacanie wynagrodzenia zawodowym 

rodzinom zastępczym, 

- pokrywanie kosztów pobytu dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
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wychowawczych, 

- udzielanie pomocy na usamodzielnienie i 

kontynuowanie nauki i pomocy rzeczowej  

osobom opuszczającym rodziny zastępcze i 

inne formy opieki instytucjonalnej, 

- pomoc w integracji ze środowiskiem osób 

mających trudności w przystosowaniu się do 

Ŝycia  po opuszczeniu rodzin zastępczych i 

placówek. 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej - realizacja zadań z zakresu pomocy 

społecznej,  

- pierwszy kontakt pracownika socjalnego 

pracującego w terenie z rodziną 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w ChodzieŜy 

- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności   dla celów pomocy 

społecznej 

Dom Dziecka w Szamocinie - całodobowa opieka i wychowanie dziecka 

oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb - 

- przygotowanie dzieci do samodzielnego 

Ŝycia 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Studzieńcu 

-całodobowa opieka i wychowanie dziecka   

-przygotowanie dzieci do samodzielnego 

Ŝycia 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

ChodzieŜy 

-poradnictwo  psychologiczne, pedagogiczne 

- wczesne wspomaganie rodziców i dzieci 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w ChodzieŜy rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych. 

Sądy Rejonowe 

Wydziały Rodzinne i Nieletnich 

postępowanie sądowe w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, pozbawienie i 

ograniczenie władzy rodzicielskiej , ustalanie 

sytuacji prawnej dziecka,  

- ustalanie kurateli sądowej. 
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Powiatowy Urząd Pracy - udzielanie wsparcia finansowego, 

- opłacanie składek, 

- oferty pracy, 

- szkolenia, 

- poradnictwo 

Ośrodki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

- diagnozowanie problemu alkoholowego, 

- terapia, 

- prowadzenie grup wsparcia i świetlic dla 

dzieci, u których w rodzinach występuje 

alkoholizm 

Policja - organizacja i prowadzenie programów i 

zajęć profilaktycznych, 

- działania prewencyjne 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz 

pomocy dziecka i rodziny 

- działalność statutowa 

 

 

Cel strategiczny 

 

Polityka prorodzinna ma szansę stać się skuteczna tylko wówczas, gdy będzie 

realizowana z udziałem wielu podmiotów działających na rzecz rodziny i dziecka. 

Aby system opieki nad rodziną i dzieckiem przynosił jak najlepsze efekty naleŜy włączyć 

wszystkie podmioty w realizację działań ,do których naleŜy: 

• Diagnoza potrzeb poszczególnych rodzin 

• Organizowanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych i biologicznych 

• Inicjowanie oraz wspieranie grup samopomocowych mających na celu pomoc 

rodzinom w powiecie chodzieskim w przezwycięŜeniu wszelkich trudności. 

• Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

• Utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych i mieszkań dla usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek. 
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Celem Strategicznym programu jest : 

 

 

Wzmocnienie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

 

 

Cele szczegółowe 

I. Tworzenie systemu wsparcia dziecka i rodziny, 

II.  Rozwój systemu wsparcia  instytucjonalnego dla dziecka i rodziny, 

III.  Rozwój systemu opieki zastępczej. 

 

I. Cel szczegółowy  

 

 

Tworzenie systemu wsparcia dziecka i rodziny 

 

  

1.1.Wsparcie rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego jej 

funkcjonowania poprzez: 

- pracę socjalną, 

- pobudzanie aktywności społecznej, 

- inspirowanie do działań samopomocowych, 

 

1.2.Tworzenie specjalistycznego poradnictwa w postaci : 

- wsparcia psychologicznego, 

- wsparcia prawnego, 

- wsparcia pedagogicznego, 

- poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej. 

 

1.3. Organizacja wsparcia dla rodziny, w której występują problemy : 

- diagnoza uzaleŜnień i przemocy w rodzinie, 
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- wsparcie psychologiczne oraz prawne dla rodziny dotkniętej uzaleŜnieniami i przemocą, 

- tworzenie programów dla ofiar przemocy,  a takŜe sprawców przemocy, 

- tworzenie programów dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych, 

 

1.4.Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny tj. między innymi : 

ośrodkami pomocy   społecznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, sądami, 

szkołami.  

 

II. Cel szczegółowy  

 

 

Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego dla dziecka              

i rodziny 

 

 

2.1. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, terapeutycznych,  dla dzieci 

zagroŜonych patologiami. 

 

2.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy 

-  organizowanie kół zainteresowań, 

- wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dzieci, 

- tworzenie programów profilaktycznych oraz edukacyjnych we współpracy z kadrą 

pedagogiczną. 

 

2.3.Rozwój i doskonalenie kadry wsparcia instytucjonalnego poprzez: 

 -  udział w szkoleniach i konferencjach, 

- współpracę między pracownikami instytucji pomocy społecznej, organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami, 

- wspieranie inicjatyw samopomocowych. 

 

2.4. Lobbing na rzecz pozyskiwania partnerów i środków w celu realizacji programów na 

rzecz rodzin i dziecka. 
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2.5. Stworzenie i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 

2.6. Utworzenie innych ośrodków wsparcia. 

 

III. Cel szczegółowy  

 

 

Rozwój systemu opieki zastępczej 

 

 

3.1. Lobbing na rzecz rodzicielstwa zastępczego poprzez: 

a) promocję rodzinnej formy opieki zastępczej: 

     - zwiększenie świadomości społecznej, 

     -  kampanie promocyjne, informacyjne, 

b) współpracę z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

3.2.Pozyskiwanie i szkolenie nowych rodzin zastępczych. 

 

3.3.Współpraca z rodzinami zastępczymi poprzez: 

- pracę socjalną, 

- poradnictwo, 

- szkolenie rodzin zastępczych – nadzór i wsparcie finansowe, 

- tworzenie grup wsparcia 

 

3.4. Zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieŜy pozbawionej opieki  rodzicielskiej 

poprzez formy instytucjonalne. 

 

3.5.  Podejmowanie działań zmierzających do jak najszybszego powrotu dziecka do jego 

rodziny naturalnej lub rodziny zastępczej. 

 

3.6. Zapewnienie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz 

placówek opiekuńczo-wychowawczych : 

- przyznanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,  

- przyznanie pomocy  na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 
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- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 

 

  3.7. Utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych. 

 

   3.8.Utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek. 

 

 

Oczekiwane efekty programu 

 

- powrót dziecka do rodziny, 

- przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, 

- prawidłowe funkcjonowanie rodziny zastępczej, rodzin biologicznych, 

- zwiększenie bezpieczeństwa rodziny, 

- pozytywny wizerunek rodziny, 

- wzrost świadomości społeczeństwa o formach opieki zastępczej, 

- dobrze funkcjonujące poradnictwo specjalistyczne, 

- zwiększenie aktywności podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, 

- stworzenie systemu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, 
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Podsumowanie 

 

ZałoŜeniem Programu jest wzmocnienie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-

wychowawczych. Cel ten osiągnięty zostanie przy współpracy wszystkich instytucji 

działających na rzecz  dziecka i rodziny oraz organizacji pozarządowych.  

Rodzina jako podstawowa komórka Ŝycia społecznego powinna umoŜliwiać dziecku 

dorastanie w atmosferze szczęścia, miłości  i godności. Daje podstawę do pełnego rozwoju 

dziecka, samorealizacji i osiągania przez niego sukcesów. 

Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie jest zgodny z załoŜeniami 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020. 

 

 

 

 

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy. 
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