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WSTĘP

Opieka nad dzieckiem i rodziną jest bardzo szeroka i dotyczy wszystkich
obszarów funkcjonowania społecznego. Zadania zawarte w programie wchodzą
w zakres pracy socjalnej i zakładają działania zorientowane na zabezpieczenie
potrzeb, tworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego i poprawę jakości
Ŝycia dzieci i rodzin oraz podejmowanie interwencji i objęcie opieką w sytuacjach
zagroŜenia dobra dziecka.
ZałoŜenia

niniejszego

programu

są

integralną

częścią

Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Lesznie na lata 2004 – 2009.
CELE PROGRAMU:

CELE GŁÓWNE

1. Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach zagroŜonych
dysfunkcją (profilaktyka)
2. Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie
3. Tworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny i środowiska
(reintegracja rodziny)
4. Tworzenie i rozwój rodzinnej formy opieki zastępczej
5. Przygotowanie do samodzielności wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.
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CELE SZCZEGÓŁOWE:

Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach zagroŜonych dysfunkcją (profilaktyka)
1. Promowanie modelu zdrowej rodziny
2. Rozpoznanie i profesjonalna ocena zagroŜeń dobra dziecka (podejście interdyscyplinarne)
3. Tworzenie systemu pomagania, edukowania i wspierania rodzin
Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie
1. Rozwijanie umiejętności rodzicielskich
2.Wspomaganie funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny poprzez formy wsparcia
dziennego
3. Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
4. Zapobieganie umieszczaniu dzieci poza rodziną.
Tworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny i środowiska (reintegracja rodziny)
1. Przygotowanie rodzin biologicznych do powrotu dzieci funkcjonujących w zastępczych
formach opieki.
2. Przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin.
Tworzenie i rozwój rodzinnej formy opieki zastępczej
1. Promocja rodzinnej formy opieki zastępczej
2. Pozyskiwanie i weryfikacja kandydatów na rodziny zastępcze
3. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
4. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze
5. Współpraca i współdziałanie z instytucjami pomocy społecznej
6. Monitoring i wsparcie finansowe rodzin zastępczych
Przygotowanie do samodzielności wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo –
wychowawcze i rodziny zastępcze.
1. Rozwijanie samodzielności wychowanków domu dziecka poprzez pobyt w grupie
usamodzielniających się wychowanków – w oparciu o rodzinny model Ŝycia
2. Realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU) przez usamodzielniających
się wychowanków w czasie pobytu i po opuszczeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych
i rodzin zastępczych.
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Zakładane rezultaty realizacji programu

-

poprawa i wzrost jakości funkcjonowania rodziny,

-

tworzenie i rozwój rodzinnej formy opieki zastępczej.

-

zmniejszenie liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

-

edukacja społeczeństwa na temat funkcjonowania rodziny i poprawy relacji
wewnątrzrodzinnych

Adresaci
-

Mieszkańcy miasta Leszna

-

Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz dziecka i rodziny

Instytucje realizujące

-

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

-

Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Lesznie

-

Poradnia psychologiczno-pedagogiczno w Lesznie

-

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna

-

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

-

Dom Matki i Dziecka „Caritas”

-

Policja

-

Sąd Rejonowy w Lesznie

-

Kuratorzy Sądowi

-

Powiatowy Urząd Pracy

-

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

-

Ośrodek Wczesnej Interwencji

-

organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy funkcjonowania dzieci i rodzin
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