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Pomoc dla
usamodzielnianych –
doświadczenia
szczecińskie

Rodzina w zachodniopomorskim – słabe
ugruntowanie tradycyjnych wartości
rodzinnych










najmniej małżeństw na 1 000 mieszkańców
najwięcej rozwodów na 1 000 małżeństw
najwięcej dzieci pozamałżeńskich
najwięcej proporcjonalnie osób uprawnionych do
świadczeń alimentacyjnych
rekordowa liczba dzieci w pieczy zastępczej
rozbudowane oczekiwanie opiekuńcze, relatywnie niska
aktywność własna
wysoka liczba osób dorastających w pieczy zastępczej

Piecza zastępcza w Szczecinie
-skala ilościowa – stan na koniec 2013 r.

rodziny spokrewnione - 420
liczba dzieci - 512
rodziny niezawodowe - 113
liczba dzieci - 140
rodziny zawodowe 15
liczba dzieci - 110
rodzinne domy dziecka - 8
liczba dzieci - 50
liczba dzieci poza powiatem 107
RAZEM : rodzinna piecza zastępcza : 919 dzieci
placówki socjalizacyjne 10
liczba dzieci - 142
placówki interwencyjne 2
liczba dzieci - 37
placówki specjalistyczne 1
liczba dzieci - 27
placówki typu rodzinnego 5
liczba dzieci - 39
dzieci w placówkach poza powiatem
34
RAZEM : instytucjonalna piecza zastępcza : 279 dzieci

OGÓŁEM dzieci w pieczy - 1198

Istotne etapy rozwiązań













autonomiczne oddziały tradycyjnych Domów Dziecka
wzrost liczby placówek typu rodzinnego z 2 do 14
pierwsze mieszkanie chronione
zakupy na wolnym rynku nieruchomości na potrzeby pieczy zastępczej
porozumienie i współpraca z STBS
fuzja administracyjno – organizacyjno placówek i decentralizacja grup i
oddziałów
inspirujące pierwsze szkolenie z udziałem trenerów Fundacji Robinson
Crusoe
zlecanie zadań z zakresu opieki zastępczej podmiotom niepublicznym
wdrażanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
lokalny Program rozwoju pieczy zastępczej , w którym za jeden z 3 celów
strategicznych uznano- przygotowanie do samodzielności osób
dorastających w pieczy zastępczej

Kierunki oddziaływań


osoby dorastające w pieczy zastępczej



osoby i instytucje bezpośrednio uczestniczące w procesie
usamodzielnienia



podmioty wspierające faktycznie i potencjalnie



lokalne regulacje i system pomocy i polityki społecznej w Mieście

Zakładane cele













zwiększanie powszechności i dostępności do
instrumentów wspierających osoby dorastające w
pieczy zastępczej
podnoszenie kompetencji osób bezpośrednio
uczestniczących w procesie usamodzielnienia
tworzenie standardów i popularyzacja dobrych praktyk
budowa koalicji podmiotów współdziałających w tym
obszarze,
budowa systemu ewaluacji i monitoringu procesów

a jako trwały rezultat
przerwanie pokoleniowego powielania losów przez
osoby dorastające w pieczy
zmniejszenie zapotrzebowania na opiekę zastępczą

Adresaci szkoleń
- koordynatorzy i organizatorzy pieczy
zastępczej, pracownicy socjalni
- wychowawcy i inni pracownicy placówek
opiekuńczo-wychowawczych
- przedstawiciele podmiotów prowadzących
- rodziny zastępcze
- organizacje pozarządowe wspierające pieczę
i usamodzielnianych

Tematyka szkoleń

- refleksja nad samodzielnością – jej etapy i składowe
- budowanie relacji z usamodzielnianym
- badanie potrzeb i preferencji
- stosowanie zasady kontraktowania
- strategie decydowania
- zasady asertywnej komunikacji
- tworzenie i modyfikowanie ipu, rola opiekuna
- prezentacja wybranych narzędzi, gier, ćwiczeń
- przeciwdziałanie wypaleniu i budowa zespołu

Narzędzia wspierające

-









Aktywna integracja w Szczecinie - projekt
systemowy POKL
doradztwo zawodowe
prawa jazdy,
kursy językowe
uprawnienia żeglarskie
edukacja kompensacyjna
obozy socjoterapeutyczne

Narzędzia wspierające

-

-

Wehikuły usamodzielnienia - autorski projekt Fundacji
Robinson Crusoe - realizowany 3 rok w Szczecinie na
zlecenie Miasta
- cykl regularnych spotkań
- zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności
- kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu
- inspiracja, motywacja i wsparcie dla samorozwoju
- obozy letnie i zimowe dla uczestników Wehikułów z całej Polski

Narzędzia wspierające



Mieszkania chronione
dla usamodzielnianych
- 4 mieszkania , 21 miejsc,
-

operator – Centrum Opieki nad Dzieckiem
ulga w odpłatności, wsparcie programowe,
skierowanie w drodze decyzji MOPR
etap w uzyskaniu lokalu z zasobów komunalnych, istotnie wsparty
zapisami w polityce mieszkaniowej Miasta

Dziękujemy za uwagę, budujemy zespół do
trudnych wyzwań i wierzymy że nam się uda

Jacek Cerebież- Tarabicki -z - ca Dyrektora MOPR Szczecin
Bogusława Porzezińska - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej MOPR
Szczecin
jcerebiez@mopr.szczecin.pl tel.91 48 57 605 kom. 697066219
bporzezinska@mopr.szczecin.pl tel.91 42 43 050 kom. 697066187

