
Z dnia . .25..mat'ca. 2009r.

Rady Powiatu Nowodworskiego

w sprawie wdrożenia Programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
w powiecie nowodworskim na lata 2009-2010.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), oraz art. 19 pkt.4, art.112 ust 13 ustawy z dnia 12 marca
2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz.728 z późno zm. )
uchwala się, co następuje:

Przyjmuje się do realizacji "Program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną w powiecie nowodworskim na lata 2009 - 20 l O stanowiący załącznik do uchwały.

\
Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. W~ski s.c. w PułtusJa;

%~"r>-,Dominfj{ Pogorzelski
prawnik



Program pod nazwą" Program budowania lokalnego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną" powstał w celu przeciwdziałania pogłębiających się
kryzysów i narastających problemów w rodzinach. Nasze działania skierowane
są do osób mających trudności adaptacyjne, młodzieży usamodzielniającej się,
wkraczającej w dorosłe życie. Bardzo ważnym elementem programu jest obszar
tworzenia i wspierania rodzinnych form opieki zastępczej.

Niniejszy program umożliwia nam udział w konkursach ogłaszanych
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.



załącznik do uchwały nr XXXI/197/200g
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.09r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Mazowieckim

Program budowania lokalnego systemu opieki

nad dzieckiem i rodziną

Nowy Dwór Mazowiecki 2009r.



Rodzina jest podstawową i najważniejszą komórką społeczną, w niej właśnie

następuje kształtowanie podstaw ludzkich. W rodzinie przekazywane są pierwsze

wzorce zachowań mające istotny wpływ na dalsze życie i zachowanie człowieka.

Prawem i potrzebą każdego dziecka jest wychowanie i opieka w prawidłowo

funkcjonującej rodzinie, w rodzinie kochającej i bezpiecznej, w której rodzice

z gotowością reagują na potrzeby emocjonalne, a także poznawcze swojego dziecka.

Obecne czasy, w których przyszło nam żyć obfitują w wiele niepokojących

wydarzeń ekonomicznych i społecznych, które niosą za sobą wiele zagrożeń dla

rodziny. Dlatego priorytetowym zadaniem, zarówno państwa jak i samorządów

lokalnych winna być ochrona rodziny.

Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że powiat realizuje określone

zadania publiczne, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej. Na powiatowym

szczeblu samorządu terytorialnego, zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które statutowo stanowi jednostkę

organizacyjną pomocy społecznej.

Szczegółowe zadania z zakresu pomocy społecznej zapisane są w ustawie

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728)

w rozdziale 4 "Opieka nad rodziną i dzieckiem". Zapisy te dotyczą pomocy dziecku

i rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swych podstawowych funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Pomoc ta powinna wspierać rodziny niezdolne do samodzielnego

przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, a w sytuacjach koniecznych zapewniać

dziecku opiekę i wychowanie poza rodziną biologiczną.

Niniejszy program powstał w celu realizacji zadań należących do kompetencji

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostki organizacyjnej Starostwa

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przeciwdziałaniu i zapobieganiu

patologiom społecznym, dysfunkcjom systemów rodzinnych, pomocy dzieciom

i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.



• Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Oz.U. z 2008 r. Nr 115

poz. 728);

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r.

w sprawie rodzin zastępczych (Oz.U. z 2004 r. Nr 233 poz. 2344 z późno zm.);

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz

zagospodarowanie (Oz.U. z 2005 r. Nr 6 poz. 45 z późno zm.);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października

2007r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Oz.U. z 2007 Nr 201

poz 1455);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października

2007 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Oz.U. z 2005 Nr 205

poz 1701 z późno zm.);

• Strategię Rozwoju Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Nr XXXIV/163/2002

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25.04.2002 r.)

• Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie

Nowodworskim w latach 2007-2012 ( Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Powiatu

Nowodworskiego z dnia 25 października 2007r)

• Program Aktywności Lokalnej w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2013

(Uchwała Nr XXIXl178/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29

stycznia 2009r.)

• "Powrót" Program pracy z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Uchwała

Nr XXIXl179/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 stycznia 2009r.)

Program ten jest zgodny z ogólną koncepcją programu opracowanego na

poziomie województwa oraz kierunkami polityki prorodzinnej państwa, jak również

wypracowanymi i obowiązującymi standardami w zakresie pomocy dziecku i rodzinie

istniejącymi w Unii Europejskiej.



Powiatowy Program Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem

i Rodziną powstał w oparciu o diagnozę środowiska oraz konsultację z instytucjami,

placówkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny.

Powiat nowodworski położony jest w środkowej części województwa

mazowieckiego i obejmuje obszar 691,6 km2 tj. 1,9 % powierzchni województwa

mazowieckiego. Powiat zamieszkuje ok. 74,8 tys. osób, tj. 1.5 % ludności

województwa, w tym ludność miejska stanowi 50,9%.

Powiat nowodworski pod względem administracyjnym składa się z sześciu gmin:

miejskiej - Nowy Dwór Mazowiecki

miejsko - wiejskiej - Nasielsk

miejsko - wiejskiej - Zakroczym

wiejskiej - Czosnów

wiejskiej - Pomiechówek

wiejskiej - Leoncin

Na terenie naszego powiatu wykorzystywane są różnorodne formy

wspierające dziecko i rodzinę w różnych aspektach, począwszy od pomocy

w środowisku lokalnym świadczonej przez samorządy gmin organizacje

pozarządowe, poprzez formy samopomocy na szczeblu powiatowym.

Aktualnie na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 84 rodziny

zastępcze, w tym 11 rodzin niespokrewnionych, dwie zawodowe niespokrewnione

z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze oraz zawodowa niespokrewniona

z dzieckiem rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego. Łącznie w/w rodzinach

przebywa 126 dzieci. /



Poniższe zestawienie obrazuje liczbę rodzin zastępczych oraz umieszczonych

w nich dzieci na terenie i poza terenem powiatu nowodworskiego.

Liczba rodzin Liczba dzieci
umieszczonych umieszczonych

Typy rodzin na terenie poza w rodzinach w rodzinach
powiatu powiatem zastępczych na zastępczych

terenie powiatu poza powiatem
Rodziny zastępcze 70 7 102 9
spokrewnione
Rodziny zastępcze 11 3 15 6
niespokrewnione
Rodziny zastępcze 3 O 9 O
zawodowe
- wielodzietne 2 O 5 O
- specjalistvczne O O O O
- o charakterze 1 O 4 O
pogotowia rodzinnego

aGatEM 84 10 126 15

Na naszym terenie funkcjonują dwa Rodzinne Domy Dziecka w Cegielni Kosewo

i Głusku, w których przebywa łącznie 16 dzieci. Pierwsza placówka powstała w 2003

roku, natomiast kolejna w 2004. Obie zostały powołane na mocy uchwały Rady

Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim oraz posiadają wpis do rejestru placówek

opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego. W związku z brakiem

innych instytucjonalnych form opieki całodobowej dla osieroconych naturalnie lub

społecznie dzieci, zdecydowana liczba ogółu dzieci (23 osoby) przebywa

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych głównie socjalizacyjnych poza terenem

naszego powiatu. Za pobyt dzieci koszty ponosi powiat Nowodworski.

Tabela nr 2 przedstawia liczby wychowanków umieszczonych w naszych

Rodzinnych Domach Dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na

terenie innych powiatów



Tabela 2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych

Typ placówki Nazwa placówki Liczba dzieci
Placówki rodzinne na Rodzinne Domy Dziecka
terenie powiatu 16
nowodworskiego
Placówki interwencyjne na Pogotowie Opiekuńcze
terenie innych powiatów 1
Placówki socjalizacyjne na Publiczne Domy Dziecka
terenie innych powiatów 23

OGÓŁEM 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje również opieką pełnoletnich

wychowanków rodzin zastępczych i placówek kontynuujących naukę.

Liczba wychowanków
z rodzin zastępczych I z placówek

43 I 13

Nasze działania skierowane są do młodzieży usamodzielniającej się,

wkraczającej w dorosłe życie, przygotowując ją do radzenia sobie z problemami dnia

codziennego. Osoba, która uzyska pełnoletność zostaje objęta pomocą mającą na

celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną,

a także pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie,

zagospodarowanie - w formie rzeczowej, w uzyskaniu zatrudnienia.

Liczba dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej ulega ciągłym zmianom. Nie

dostrzega się tendencji spadkowej a problem braku właściwej opieki rodzicielskiej

nad dziećmi ciągle jest aktualny.

W styczniu i lutym 2009 r. w trybie natychmiastowym musieliśmy umieścić 11

dzieci z 3 rodzin. Udało nam się umieścić 7 dzieci w naszych niespokrewnionych

z dzieckiem rodzinach zastępczych, przeszkolonych w 2008r. Niestety 4 dzieci

trafi lo do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu. \J\J\
J



Niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym na terenie naszego powiatu jest

liczba rodzin, w których występuje przemoc domowa. W związku z dysfunkcjami

rodzin i patologizacją środowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

udzielana jest profesjonalna pomoc psychologiczna i prawna oraz podejmowane są

działania o charakterze interwencji kryzysowej.

Tabela 4 Diagnoza istniejącej infrastruktury w zakresie pomocy dziecku i
rodzinie

L.p. Nazwa Adres Telefon
l. URZĄD MIASTA NOWY DWOR ul. Zakroczymska 30 022 775-22-22

MAZOWIECKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 022 775-22-52
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH wew.366

2. OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Partyzantów 7 022 775-29-83
05-100 Nowy dwór Mazowiecki

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Zakroczymska 30 022 775-41-72
RODZINIE 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 775-24-22

775-40-24
775-48-04

4. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Bohaterów Modlina 77A 022 775-29-44
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO ul. Bohaterów Modlina 40 022 775-20-13
- PEDAGOGICZNA 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 775-56-66

6. URZĄD GMINY POMIECHOWEK ul. Szkolna la 022 765-27-24
Brody Parcele
05-180 Pomiechówek

7. OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 022 785-45-19
ul. Słoneczna 51
Brody Parcele

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 05-180 Pomiechówek
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 022 785-45-19

/
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ul. Gminna 6
05-152 Czosnów

ul. Warszawska 59
05-152 Czosnów

URZĄD GMINY ZAKROCZYM ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

16. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA PAWŁA II

17. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
JAN-POL

18. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNA

ul. O. H. Koźmińskiego 15
05-170Zakroczym

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

15. MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY ul. Warszawska 48
SPOŁECZNEJ 05-190 Nasielsk

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY OSRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

022 785-05-58
785-00-02
785-00-58

022 785-21-45

022 785-22-99
785-35-04

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA Punkt konsultacyjny dla osób 022 794-83-70
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i rodzin z problemami uzależnień.

Profilaktyka (przy ośrodku
zdrowia)
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

MIEJSKO-GMINNA
ROZWIĄZYWANIA
ALKOHOLOWYCH

KOMISJA
PROBLEMÓW

ul. Kościuszki 25
05-190 Nasielsk

ul. Gen. Sikorskiego 5A
05-191 Nasielsk

ul. Warszawska 52
05-190 Nasie1sk

022 785-65-82
wew.17

023 691-24-70
023 693-30-00

;623 691-26-47
! ~
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Miejsce realizacji Programu:

Teren Powiatu Nowodworskiego

Czas realizacji Programu:

Lata 2009 - 2010

Adresaci programu:

rodziny zastępcze

rodziny biologiczne

placówki opiekuńczo-wychowawcze

usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych placówek

opiekuńczo-wychowawczych

osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej i niedostosowane społecznie

Koordynator Programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

Źródła finansowania Programu:

środki własne powiatu

środki samorządów gminnych

środki własne jednostek organizacyjnych powiatu

środki partnerów uczestniczących w Programie

dotacje celowe

środki pozyskane z różnych źródeł

Partnerzy:

Administracja samorządowa,

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu

Szkoły,



Samorząd województwa, Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej,

Urząd Marszałkowski,

Sąd Rodzinny, kuratorzy zawodowi i społeczni,

Policja,

Organizacje pozarządowe,

Służba zdrowia,

Wolontariusze,

Sponsorzy,

Lokalne media

Kościół Katolicki.

Podstawowym założeniem Powiatowego Programu Budowania Lokalnego

Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest skuteczne przeciwdziałanie

pogłębianiu się kryzysów i narastaniu problemów w rodzinach. W tym celu niezbędne

jest utworzenie profesjonalnego, sprawnie funkcjonującego systemu poradnictwa

specjalistycznego wsparcia rodzin. Bardzo ważnym elementem programu jest

obszar tworzenia wspierania rodzinnych form opieki zastępczej. Obejmuje on

propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, poszukiwanie i szkolenie kandydatów

na niespokrewnione i zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz

pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze

i placówki opiekuńczo- wychowawcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim za cel

główny programu przyjmuje:

Kompleksowy i sprawny system opieki nad dzieckiem

nowodworskim.
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• Wszechstronna opieka nad dzieckiem pozbawionym elementarnego oparcia

w rodzinie naturalnej;

• Zapewnienie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki

rodzicielskiej, lub niedostosowanym społecznie opieki i wychowania poprzez

tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej;

• Zapewnienie dziecku możliwości realizacji więzi uczuciowych w prawidłowym

środowisku rodzinnym;

• Wspieranie rodzin i jej członków odznaczających się dysfunkcjonalnością

w pełnieniu swych ról opiekuna i wychowawcy;

• Poprawa sytuacji rodziny naturalnej, praca skoncentrowana na powrót dziecka

do rodziny biologicznej;

• Tworzenie rodzinnych domów dziecka zawodowych niespokrewnionych

z dzieckiem rodzin zastępczych;

• Wzajemna integracja rodzin zastępczych i ich wychowanków;

• Wsparcie rodzin, szkoły, społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych;

• Organizowanie pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków

opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze;

• Zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci poradnictwa specjalistycznego

( prawne, psychologiczne, rodzinne) rodzinom naturalnym i zastępczym

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie opieki psychologicznej,

prawnej, socjalnej ofiarom;

• Inicjowanie powoływania specjalistycznych placówek, które pomogą rozwiązać

zagrożenia występujące w społeczności powiatu w tym Ośrodka Interwencji

Kryzysowej;

• Integracja ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do

życia;

• Poszerzanie specjalistycznej wiedzy kadry pracowniczej PCPR w Nowym

Dworze Mazowieckim ( i'"-~/\

~YIO



Powyższe cele szczegółowe realizowane są poprzez podejmowanie

następujących działań:

• Przeprowadzenie Kampanii "Zostań Rodzicem Zastępczym"

w środowisku lokalnym z wykorzystaniem mediów lokalnych.

W tym :

Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o rodzicielstwie zastępczym

z uwzględnieniem nowych form rodzin zastępczych, zawodowych

niespokrewnionych z dzieckiem;

Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat opieki

zastępczej;

Kolportaż opracowanych w 2008 r. ulotek informacyjnych i plakatów;

Regularne ukazywanie się artykułów i ogłoszeń w prasie lokalnej;

Zaprojektowanie, wydrukowanie i umieszczenie w atrakcyjnym

miejscu baneru reklamowego;

Systematyczny lobbing na rzecz pozyskiwania kandydatów do

prowadzenia zastępczej opieki nad dzieckiem;

Zorganizowanie konferencji promującej ideę rodzicielstwa

zastępczego;

Pozyskiwanie funduszy na tworzenie form rodzinnej opieki zastępczej

• Tworzenie lobbingu na rzecz pozyskania partnerów do realizacji tego

programu

• Rekrutacja, szkolenie i kwalifikacja kandydatów do rodzinnej opieki

zastępczej;

• Udzielanie pomocy finansowej, socjalnej, psychologicznej prawnej

rodzinom zastępczym i ich wychowankom;

• Współpraca z rodzinami zastępczymi;

• Cykliczne szkolenia istniejących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin

· ~a~:~~:::n:Z::::I:~~:ie::~nŚ:a:~ep:~:~~O:::hk~:=:::Z:laniaV\
pierwszej pomocy medycznej; \ i )
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• Organizowanie Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz Spotkań

Wigilijnych dla Rodzin Zastępczych;

• Współpraca i konsultacje z kadrą pedagogiczną szkół, do których

uczęszczają dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

naturalnych, i placówkach opiekuńczo wychowawczych;

• Organizowanie spotkań edukacyjno-terapeutycznych na rzecz

wzmacniania rodzin biologicznych w ich opiekuńczej roli w celu jak

najszybszego powrotu dzieci do domu;

• Organizowanie indywidualnej pomocy rodzinom, w których występuje

zjawisko przemocy w tym:

Pomocy psychologicznej - indywidualny kontakt z psychologiem

(wspieranie w działaniu, edukacja- poszerzenie wiedzy o zjawisku

przemocy, terapia)

Pomocy prawnej - poradnictwo prawne ( informacje o możliwościach

prawnego rozwiązywania problemu, pomocy w załatwieniu spraw

urzędowych - sąd, policja)

Pomocy socjalnej informacja o możliwościach uzyskania

wszechstronnej pomocy, występowanie o pomocy materialną,

informowanie o miejscach noclegowych;

Stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej

łączącej działania interwencyjnej placówki wsparcia dziennego oraz

interwencji kryzysowej

Przygotowanie do samodzielnego życia pełnoletnich wychowanków

rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych poprzez:

Tworzenie programów usamodzielnień;

Prowadzenie programów psychoedukacyjnych, doradztwa zawodowego

oraz mających na celu nabycie kluczowych kompetencji zawodowych

przydatnych w pracy i rozwoju osobistym;

Współpraca ze służbami organizacjami lokalnymi oraz

Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu

Nowodworskiego "Gniazdo"

Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach

Centrum;

~
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Wymienione cele i planowane działania nawiązują do zadań zawartych

w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu

Aktywności Lokalnej w Powiecie Nowodworskim oraz "Powrót" Programu Pracy

z Rodzicami Biologicznymi Dzieci Umieszczonych w Rodzinach Zastępczych

i Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych.

• Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie rodzinnych form opieki

zastępczej i przełamanie negatywnych stereotypów na jej temat;

• Utworzenie nowych niespokrewnionych oraz zawodowych

niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych;

• Ograniczenie liczby dzieci przebywających w instytucjonalnych

placówkach opiekuńczo- wychowawczych;

• Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych

• Obudzenie solidarności rodzin zastępczych oraz wzmocnienie

poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży umieszczonych w tych

rodzinach;

• Podniesienie świadomości rodziców biologicznych dotyczącej

odpowiedzialności za wychowanie dzieci;

• Rekonstrukcja więzi emocjonalnych z dzieckiem i nowej jakości

kontaktu w relacjach z nim, odbudowanie zaufania, powrót dziecka do

rodziców biologicznych;

• Lepsze przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia, nabycie

wykształcenie odpowiednich umiejętności, które pomogą

wychowankom rodzin zastępczych i placówek prowadzić samodzielne

życie po osiągnięciu pełnoletności; I

• Stworzenie systemu współpracy między podmiotami działają<Ń~i na fV \
d· k . d' Irzecz zlec a I ro zmy;,



• Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie, zagrożonych

przemocą i bezradnością opiekuńczo- wychowawczą;

• Profesjonalna wiedza kadry służąca fachowej pomocy rodzinie

i dziecku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

stworzyło powyższy program aby móc skutecznie i efektywnie pomagać dziecku

i rodzinie, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Dla prawidłowego rozwoju

psychospołecznego dziecka niezbędne jest zapewnienie mu wzrastania

w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, która zaspokoi jego potrzeby emocjonalne

i poznawcze.

Rodzina naturalna jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dla swoich

dzieci. Nie zawsze jednak, mimo wsparcia, rodzice naturalni dobrze wypełniają swoje

obowiązki względem dzieci. Dlatego też niezbędne staje się stworzenie innych,

alternatywnych form wsparcia rodzin, takich jak rozwój rodzinnych form opieki nad

dzieckiem aby uchronić dzieci przed instytucjonalnymi formami opieki.

Należy dołożyć wszelkich starań aby wzmacniać i wspierać rodziny

biologiczne, po to by skrócić okres pobytu dziecka w zastępczej formie opieki. Dla

realizacji tych celów niezbędny jest rozwinięty i szybko działający system wsparcia

środowiskowego wraz z pomocą terapeutyczną, materialną i socjalną.

Nasze działania skierowane są także do osób mających trudności

adaptacyjne, młodzieży usamodzielniającej się, wkraczającej w dorosłe życie,

przygotowując ją do radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Świadczone poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne i socjalne,

a także udzielana pomoc w ramach podejmowanej interwencji ma na celu

profilaktykę i zapobieganie różnym formom patologii społecznej, szczególnie

w zakresie opieki i wychowania.

Cele te będą mogły być prawidłowo realizowane przy współpracy i komunikacji

pomiędzy organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc rodzinie i dzieu na f\V
terenie powiatu nowodworskiego.



W przygotowaniu niniejszego dokumentu pod kierunkiem Dyrektora PCPR - Pana

Marka Rączki brały udział następujące osoby:

Adamkiewicz Katarzyna
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Radzikowska Marta

Strzelczak Katarzyna.


