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Zadanie
Sposób realizacji zadania
KIERUNEK 1: PROMOWANIE I ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Promowanie rodzinnej pieczy  Opracowano i rozpowszechniono wśród mieszkańców Jaworzna 1000 szt. ulotek o tematyce
zastępczej.
rodzinnej pieczy zastępczej, promujących tę formę wsparcia.
 W lokalnej prasie zamieszczono artykuł pt. „Święto Rodzin Zastępczych” dotyczący obchodów
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Jaworznie.
 Na stronie internetowej MOPS w Jaworznie i UM w Jaworznie zamieszczono tekst – relację
z obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, opublikowano życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego, doceniając codzienny trud jaworznickich rodzin zastępczych, a także promując ideę
rodzicielstwa zastępczego.
 W ramach pierwszego dnia, dwudniowych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, przy
współpracy z Ośrodkiem Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera, pracownicy Działu
Pieczy Zastępczej zorganizowali piknik rodzinny. Uczestnikom zapewniono atrakcje dla dzieci
i dorosłych, poczęstunek, nagrody w konkursach. Obecni byli przedstawiciele instytucji
pracujących na rzecz dziecka i rodziny. W ramach pikniku odbyły się warsztaty: „Co drzemie
w nasionku?” oraz „Dlaczego wulkan wybucha?” Dla najmłodszych dzieci przygotowano zajęcia
plastyczne, podczas których malowano farbami gipsowe odlewy. Kolejną atrakcją były pokazy
tańca grupy „Hulajdusza Mariusza” – uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie oraz
adeptów szkoły tańca „Elite”. Ponadto swoje umiejętności zaprezentował Klub Karate Kyokushin.
Podczas pikniku gościliśmy policję z KMP w Jaworznie wraz z Sznupkiem oraz straż pożarną
z OSP Osiedle Stałe. Dla starszych dzieci 17 Drużyna Wodna Próbna „Smuga Cienia”
z Jaworzna zorganizowała zajęcia terenowe, dzięki którym było można zdobyć harcerskie
sprawności. Dzięki uprzejmości firmy MyDay dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni oraz
zrobić zdjęcia z Myszką Mini i Miki. O fryzury naszych gości zadbała Fryzolandia. Dla wszystkich
firma cateringowa „Elite” przygotowała pyszny żurek z kuchni polowej oraz kiełbaski z grilla.
Zrelaksować się można było na przygotowanych kocach i leżakach. Podczas pikniku odbył się
quiz dotyczący bezpieczeństwa oraz rozstrzygniecie konkursu na najlepsze ciasto. Celem
spotkania było m.in. propagowanie idei rodzinnej pieczy zastępczej.
 W ramach drugiego dnia obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pracownicy Działu Pieczy
Zastępczej zorganizowali w Teatrze Sztuk w Jaworznie konferencję pn. „Dziecko w rodzinie
zastępczej”. Do udziału w konferencji zostały zaproszone rodziny zastępcze mieszkające
w Jaworznie, a także specjaliści pracujący w naszym mieście z rodziną i dzieckiem: pracownicy
socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni, pracownicy Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pracownicy
Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, przybliżył temat rodzinnej pieczy
zastępczej ukazując go na przykładzie Miasta Jaworzna. W prelekcji pn. „Depresja u dzieci
i młodzieży” psycholog, psychoterapeuta Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Self”
przedstawiła problem zagrożenia zdrowotnego, które coraz częściej dotyka małoletnich, również
tych przebywających w pieczy zastępczej. Psychoterapeuta, terapeuta traumy Pracowni
Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Fundacji „Fastryga” w Lędzinach. w swoim
wystąpieniu pn. „Trauma rozwojowa u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol” tłumaczyła jak
alkohol spożywany prze kobiety ciężarne wpływa na rozwój płodu, jego mózgu i jak przekłada się
to na jego późniejsze funkcjonowanie. Głównym celem konferencji było poszerzenie wiedzy
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zgromadzonych na temat rodzinnej pieczy zastępczej, edukacja rodzin zastępczych i specjalistów
pracujących z rodziną i dzieckiem z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, a także zaburzeń
u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz promocja rodzinnej pieczy zastępczej.
Dwudniowe obchody odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, a także prywatnych sponsorów.
 Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej poprowadzili cykl spotkań z młodzieżą szkół
ponadgimnazjalnych w Jaworznie, podczas których zaprezentowali temat rodzinnej pieczy
zastępczej oraz ideę wolontariatu.
 W ramach tygodnia tolerancji Kierownik Działu Pieczy Zastępczej tutejszego Ośrodka został
zaproszony przez Dyrekcję Gimnazjum nr 5 w Jaworznie i przeprowadził warsztaty dla młodzieży
pn. „Rodzinna piecza zastępcza – bądź tolerancyjny”.
 W Ognisku Wychowawczym zorganizowano Święto Rodzinki Ogniskowej, podczas której
promowano ideę rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Pozyskiwanie kandydatów do  Opracowano i rozpowszechniono wśród mieszkańców Jaworzna 1000 szt. ulotek służących
realizacji zadań rodzinnej
pozyskaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
pieczy zastępczej.
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukując kandydatów na rodziny zastępcze
poinformował o tym fakcie mieszkańców za pomocą przygotowanych banerów.
 Dzięki nawiązanej w 2016 roku współpracy z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM
w Jaworznie, a za jego pośrednictwem z Dyrektorami jaworznickich szkół, pracownicy Działu
Pieczy Zastępczej zaprezentowali podczas wywiadówek w 3 szkołach prelekcje na temat rodzinnej
pieczy zastępczej, potrzeby Miasta Jaworzna w tym zakresie oraz apel służący pozyskaniu
kandydatów na rodziny zastępcze.
 Podczas dwudniowych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przedstawiono apel służący
pozyskaniu kandydatów na rodziny zastępcze.
 Prowadzono działalność diagnostyczno – konsultacyjną dla kandydatów do pełnienia zadań
rodzinnej pieczy zastępczej. Przeprowadzono 4 rozmowy z kandydatami na rodziny zastępcze.
3. Szkolenie i kwalifikowanie
kandydatów do pełnienia
zadań rodzinnej pieczy
zastępczej.

 Skierowano 3 osoby na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny
zastępczej, które zostało przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu.
 Zakwalifikowano 2 osoby do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej oraz wydano
2 zaświadczenia kwalifikacyjne, zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 Przeprowadzono 18 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majtkowej kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej.
 Psycholog Działu Pieczy Zastępczej wydał 11 opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych
kandydatów.

KIERUNEK 2: WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH FORM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Wspieranie istniejących form  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli wsparciem 110 rodzin zastępczych oraz
rodzinnej pieczy zastępczej
130 wychowanków tych rodzin.
oraz wychowanków tych form.  Dokonano 193 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, które odbyły się
w miejscu zamieszkania dzieci. Sytuacja ta została każdorazowo omówiona na posiedzeniu
z udziałem specjalistów, rodzin zastępczych i rodziców dzieci, którzy nie są pozbawieni władzy
rodzicielskiej. Wnioski zespołu zostały przekazane do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego
w Jaworznie.
 Dokonano 37 ocen rodzin zastępczych, a oceny zostały przesłane do Wydziału Rodzinnego Sądu
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Rejonowego w Jaworznie.
 Monitorowano sytuację szkolną wszystkich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
pozyskując opinie szkolne na temat dzieci i zapraszając pedagogów szkolnych do uczestnictwa
w zespołach dokonujących oceny sytuacji dziecka.
 Zgłoszono do Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu 5 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
 Sporządzono 8 pozwów o alimenty na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, które
przesłano do Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz innych sądów, właściwych miejscowo ze
względu na miejsce zamieszkania dzieci.
 Sporządzono 10 indywidualnych programów usamodzielnienia z wychowankami pieczy zastępczej
tuż przed osiągnięciem przez nich pełnoletności i wkroczeniem w proces usamodzielnienia.
 Dokonano 57 etapowych ocen indywidualnych programów usamodzielnienia pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej.
 Zaopiniowano 14 wniosków pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej o przydział mieszkania
z zasobów Gminy Miasta Jaworzna.
 MOPS w Jaworznie pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację na
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Dotacja
wyniosła 142 339 zł i została przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia dziewięciu
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej opiekujących się rodzinami zastępczymi w Jaworznie.
 W okresie od 2.VII.2018 do 16.VII.2018 oraz od 1.VIII.2018 do 20.VIII.2018 zatrudniono rodziny
pomocowe, które przejęły opiekę nad dziećmi umieszczonymi w zawodowych rodzinach
zastępczych. Dzięki temu zawodowe rodziny zastępcze mogły skorzystać z przysługującego
urlopu.
 W ramach zapewnienia rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich
kwalifikacji wszystkie rodziny zastępcze zostały zaproszone na warsztaty umiejętności
wychowawczych pn. „Akademia dobrego rodzica”, „Poligon rodzica”, które prowadzone były przez
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
i psycholog Działu Pieczy Zastępczej zorganizowali i poprowadzili cykl warsztatów
pn. „Przewodnik po rodzinie”, z których skorzystało 19 opiekunów zastępczych.
 Rodziny zastępcze mogły skorzystać z bezpłatnej porady i pomocy prawnej w kilku instytucjach
w mieście.
 Rodzinom zastępczym oraz ich wychowankom zapewniono dostęp do pomocy specjalistycznej.
W ramach prowadzenia konsultacji i poradnictwa psychologicznego w Dziale Pieczy Zastępczej
pomocą zostało objętych 7 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w sumie odbyło się
10 spotkań. Poradnictwem psychologicznym zostało objętych 19 dzieci z rodzin zastępczych,
odbyło się 98 spotkań. 3 rodziny zastępcze zostały objęte poradnictwem specjalistycznym w OIK
w Jaworznie.
 Odbyło się 9 spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, w których uczestniczyło 17 osób.
 Zdiagnozowano potrzeby rodzin zastępczych w zakresie pomocy wolontariuszy. Zorganizowano
zajęcia z wolontariuszami dla 26 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, które potrzebują
pomocy w nauce. Pozyskano 25 chętnych wolontariuszy i 3 miejsca spotkań: w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaworznie, Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie i budynku ZLO przy
ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie. Pozyskano sponsora, dzięki któremu wydrukowano plakaty
promujące działalność i potrzeby wolontariatu oraz upominki dla wolontariuszy na zakończenie
działalności wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018. Zorganizowano uroczyste zakończenie
kolejnej edycji wolontariatu. Koordynatorzy na bieżąco monitorowali spotkania wychowanków
z wolontariuszami. Na lokalnym portalu internetowym, w lokalnej prasie oraz na stronie
internetowej tutejszego Ośrodka pojawiły się informacje dotyczące wolontariatu zorganizowanego
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2. Wsparcie finansowe rodzin
zastępczych.

przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci wychowujących się w rodzinach
zastępczych.
Koordynatorzy Działu Pieczy Zastępczej zorganizowali wycieczkę edukacyjno – integracyjną do
Westernowego Parku Rozrywki TwinPigs w Żorach, w której wzięły udział dzieci i młodzież
z rodzin zastępczych. Celem wyjazdu było zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu historii
Ameryki i kultury Indian oraz propagowanie działań zwiększających tolerancję w stosunku do
mniejszości kulturowych i narodowych. Było także formą wsparcia rodzin zastępczych w ich
obowiązku zaspokajania indywidualnych potrzeb dzieci, w tym wypoczynku, rekreacji i organizacji
czasu wolnego.
Koordynatorzy Działu Pieczy Zastępczej podjęli współpracę z pracownikami Działu dla Dzieci
i Młodzieży oraz Instruktorem Metodycznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
zorganizowały bal karnawałowy dla najmłodszych dzieci, przebywających w rodzinach
zastępczych pn. „Karnawałowy przeplataniec – zabawa, książka, taniec”. Obok tanecznych zabaw
i pląsów przeprowadzono konkurs na króla i królową balu, na najzabawniejszą minę oraz quiz
z wiedzy o bajkach, zwycięzcy otrzymali nagrody. Dzięki uprzejmości pozyskanych darczyńców
zorganizowano też poczęstunek dla uczestników balu. Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie
rodzin zastępczych w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci, w tym wdrażania do
kulturalnego, kształcącego i przyjemnego spędzania czasu wolnego, zapoznanie ze zwyczajem
przebierania się na bal karnawałowy, integracja dzieci i młodzieży.
Koordynatorzy Działu Pieczy Zastępczej podjęły współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury
w Jaworznie, która polegała na uczestnictwie wychowanków rodzin zastępczych w kołach
zainteresowań pod opieką fachowej kadry instruktorskiej MDK. W okresie od marca do czerwca
2018 r. dzieci wzięły udział w zajęciach w pracowni ceramiki artystycznej, szycia ręcznego oraz na
sztucznej ściance wspinaczkowej. W pracowni ceramiki artystycznej dzieci pracowały z gliną,
w pracowni szycia ręcznego zgłębiały niełatwą sztukę projektowania i szycia ręcznego
z kolorowego filcu, a na ściance wspinaczkowej wzmacniały niemal wszystkie mięśnie, ćwiczyły
koordynację i koncentrację. Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie rodzin zastępczych
w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci, w tym rozwoju uzdolnień i zainteresowań oraz
integracji w środowisku rodzin zastępczych jak i lokalnym. Opiekunowie zastępczy
i wychowankowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną, wychowawczą, kulturalną,
sportową i rekreacyjną MDK w Jaworznie.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zaopiniował wniosek o zakwalifikowanie
i dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego – obozu literackiego w Poroninie dla wychowanka rodziny
zastępczej w ramach konkursu „Wakacje letnie 2018”.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przygotował wniosek do Fundacji „Energetyka na Rzecz
Polski Południowej” o dofinansowanie wydania książki autorstwa wychowanka rodziny zastępczej,
który został rozpatrzony pozytywnie.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej sporządził opinię o wychowanku rodziny zastępczej,
niezbędną do udziału w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Literackim o Złote Pióro
Prezydenta Miasta Jaworzna.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zachęcił i zmotywował wychowanka rodziny zastępczej
do skorzystania z ogólnopolskiego projektu „Stypendium moja przyszłość”. Dzięki przystąpieniu do
projektu wychowanek otrzymał dotację na sfinansowanie kursu prawa jazdy. Dzięki powyższemu
zdobył kwalifikacje w postaci prawa jazdy kategorii B.

 Wypłacono 1 461 obligatoryjnych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej w łącznej wysokości 1 177 147,47 zł oraz 208 dodatków na pokrycie zwiększonych
kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wysokości
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41 852,42 zł.
 Wypłacono 7 fakultatywnych świadczeń dla rodzin zastępczych tj. 2 świadczenia na pokrycie
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w wysokości 2 000,00 zł
oraz 5 dofinansowań do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wysokości
4 000,00 zł.
 Wypłacono 1 090 dodatków wychowawczych w łącznej wysokości 535 189,83 zł.
 Wypłacono 88 świadczeń „Dobry Start” w wysokości 26 400 zł.
KIERUNEK 3: POWRÓT DZIECKA Z PIECZY ZASTĘPCZEJ DO RODZINY
1. Podejmowanie działań
 Przekazano do Zespołu Asysty Rodzinnej 20 wniosków o podjęcie pracy z rodzinami biologicznymi
zmierzających do powrotu
dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w celu reintegracji rodziny.
dziecka do rodziny naturalnej.  Asystenci rodziny objęli wsparciem 12 rodzin biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej w celu powrotu dzieci pod opiekę rodziców. Koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej podjęli współpracę z asystentami w w/w sprawach.
 5 wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jaworznie powróciło pod opiekę
rodziców biologicznych.
KIERUNEK 4: POMOC W USAMODZIELNIENIU I INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM
PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Podejmowanie działań
 Pracownicy socjalni obejmowali wsparciem 62 pełnoletnich wychowanków rodzinnej
zapobiegających wykluczeniu
i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wielozakresową pracę mającą na celu wprowadzenie
społecznemu
osoby objętej procesem usamodzielnienia do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji
usamodzielnianych
ze środowiskiem lokalnym. Pracownicy nadzorowali realizację Indywidualnych Programów
wychowanków pieczy
Usamodzielnienia w/w podopiecznych.
zastępczej.
 Przeprowadzono wywiady środowiskowe lub sporządzono protokoły z 62 wychowankami w celu
udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.
 Przeprowadzono wywiady środowiskowe z 8 pełnoletnimi wychowankami w celu przyznania
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.
 Przeprowadzono wywiady środowiskowe z 5 pełnoletnimi wychowankami w celu przyznania
pomocy rzeczowej na zagospodarowanie.
 Przeprowadzono wywiady środowiskowe z 3 wychowankami w celu udzielenia pomocy finansowej
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 Pozostawano w stałej współpracy ze szkołami, które na prośbę pracowników sporządzały opinie
o wychowankach.
 Umożliwiono pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej podjęcie specjalistycznej terapii.
 Wspierano 62 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę
zastępczą w integracji ze środowiskiem.
 11 pełnoletnich wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie
usamodzielniło się opuszczając placówkę. W większości przypadków opiekunami ich procesu
usamodzielnienia byli wychowawcy placówki, którzy pomagali w redagowaniu programów
usamodzielnienia, załatwianiu wszelkich formalności oraz wspierali ich w pokonywaniu trudności.
Ponadto z usamodzielnianymi wychowankami pracowali: psycholog, pedagog, pracownik socjalny
poprzez edukację, ukierunkowanie, pomoc w staraniach o przydział mieszkania itp.
2. Pomoc finansowa dla
usamodzielnianych
wychowanków pieczy
zastępczej.

Objęto wsparciem finansowym pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili zarówno rodzinną jak
i instytucjonalną pieczę zastępczą. Udzielono następujących form pomocy:
 pomoc na kontynuowanie nauki – 427 świadczeń w łącznej wysokości 217 622,16 zł,
 pomoc na usamodzielnienie – 8 świadczeń w łącznej wysokości 51 257 zł,
 pomoc na zagospodarowanie – 5 świadczeń w łącznej wysokości 7 721,92 zł,
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 Świadczenie „Dobry Start” – 2 świadczenia w łącznej wysokości 600 zł.
3. Pomoc wychowankom pieczy  W ramach pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych Miejski Ośrodek
zastępczej w uzyskaniu
Pomocy Społecznej w Jaworznie prowadzi dwa Mieszkania Chronione dla usamodzielnianych
odpowiednich warunków
wychowanków pieczy zastępczej. Z tego wsparcia skorzystało 7 podopiecznych.
mieszkaniowych.
 Przeprowadzono wywiady środowiskowe z 2 osobami i sporządzono z nimi kontrakty w celu
przyjęcia do mieszkania Chronionego.
 Przeprowadzono 57 wywiadów środowiskowych z wychowankami w celu ustalenia opłaty za pobyt
w Mieszkaniu Chronionym.
 W ramach poprawy warunków mieszkaniowych w Mieszkaniach Chronionych doposażono
mieszkania w niezbędne sprzęty, przedmioty.
 Zaopiniowano 22 wnioski pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej o przydział mieszkania
z zasobów gminy i podjęto współpracę z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie w związku ze złożonymi wnioskami.
4. Pomoc wychowankom pieczy  Kierowano pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej do PUP oraz Działu Reintegracji
zastępczej w podjęciu
Społecznej i Zawodowej MOPS w celu zapewnienia poradnictwa specjalistycznego, mającego na
zatrudnienia.
celu aktywizację zawodową. Na bieżąco motywowano do aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
do korzystania ze szkoleń, stażów, podejmowano współpracę w omawianym zakresie
z pośrednikami pracy.
KIERUNEK 5: SPECJALIZACJA ISTNIEJĄCYCH FORM INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Przekształcenie Powiatowej
Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Jaworznie.

 Zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzone są
starania o powołanie kolejnej 14 osobowej Placówki, tak aby sprostać obowiązującym
standardom. Należy zaznaczyć, że spośród 60 wychowanków objętych opieką w 2018 r.,
10 osób to osoby niepełnosprawne intelektualnie, wymagające nauczania w szkole
specjalnej, a 7 osób wymagało specjalistycznych oddziaływań prowadzonych w MOW – ach
i w MOS – ach. Przy reorganizacji i ograniczeniu miejsc w Placówkach będzie można stworzyć
warunki, aby specyficzne potrzeby tych dzieci mogły być zaspokojone.

2. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
Centrum Administracyjnego
Obsługi Placówek Opiekuńczo
– Wychowawczych
w Jaworznie, Powiatowej
Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Jaworznie
i Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej „Dobry Dom”
w Jaworznie.

Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych w Jaworznie uczestniczyli w następujących
szkoleniach:
 „Budowanie zespołu”.
 „Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży”.
 „Rekrutacja i selekcja pracowników”.
 Szkolenie dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożeń używania wśród dzieci i młodzieży
środków odurzających.
 Konferencja pn. „Rodzina – wartość, która łączy”.
 Konferencja pn. „Jak skutecznie pomóc dziecku i jego rodzinie”.
 Konferencja pn. „Rodzina w procesie przeżywania straty”.
 Konferencja pn. „System profilaktyki i wsparcia lokalnego w Jaworznie – dobre praktyki
i rozwiązania”.
 „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”.
 „Wpływ zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na kondycję psychiczną”.

KIERUNEK 6: PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DZIECKU I RODZINIE W OBSZARZE PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Podejmowanie działań
W ramach podnoszenia kwalifikacji koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni,
zmierzających do podniesienia psycholog oraz kierownik Działu Pieczy Zastępczej uczestniczyli w następujących szkoleniach
jakości usług świadczonych i konferencjach:
w zakresie pomocy dziecku
− Dzieci, młodzież i ich rodzice w sytuacji rozwodu czyli podstawowe informacje jak wspomóc
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i rodzinie w obszarze pieczy
zastępczej.

−
−
−
−

−
−

−
−
−

−
−

−
−
−
−

dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat”.
„Porozumienie bez przemocy. Metoda M. Rosenberga”.
„Praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi”.
„Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania”.
„Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera”.
„Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”.
„Jak rozumieć i wspierać nastolatka”.
„Prowadzenie grup wsparcia”.
„Dojrzewanie – stan wyjątkowy”.
„Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”.
„Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej”.
„Klient na horyzoncie”.
„Systemowe rozumienie profilaktyki wobec zjawiska uzależnienia – perspektywa praktyczna
pracy w środowisku lokalnym”.
„Dziecko w rodzinie zastępczej”.
„Współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze profilaktyki i wsparcia lokalnego na
przykładzie Jaworzna oraz innych miast województwa śląskiego – dobre praktyki
i rozwiązania”.
„Rodzina w procesie przeżywania straty – jak wspomóc rodzinę w obliczu przeżywania
niepełnosprawności, diagnozy FAS, trudności emocjonalnych i zachowania”.

Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej pozostawali w stałej i regularnej współpracy ze środowiskiem
lokalnym, w szczególności z sądem oraz organami pomocniczymi sądu, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami
społecznymi realizując zadania dotyczące pieczy zastępczej. Ponadto pracownicy Działu Pieczy
Zastępczej uczestniczyli w superwizji indywidualnej i grupowej.

Jaworzno, luty 2019 r.

KOORDYNATOR PROGRAMU
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