
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt  

pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

Okres realizacji projektu: 1.03.2016 r. - 31.12.2017 r. 

Łączna wartość projektu wynosi 899 800,00 zł z czego 764 830,00 zł stanowi wkład                   

Funduszy Europejskich a 134 970,00 zł wkład własny PCPR. 

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających  

ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w powiecie radomszczańskim. 

 

Projekt skierowany jest do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wraz z otoczeniem, zamieszkałych  na terenie powiatu radomszczańskiego, 

będących klientami PCPR:   
 

 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  

 osób prowadzących rodzinne domy dziecka  

 dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej 

 dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 
 

Projekt zakłada objęcie wsparciem: 

- 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci umieszczonych  

  w pieczy zastępczej) oraz 7 osób stanowiących ich otoczenie   

- 45 rodzin zastępczych 

- 65 miejsc świadczenia usług społecznych. 

  

W projekcie będą realizowane zadania przyczyniające się do rozwoju usług: 

 poradnictwa specjalistycznego (tj. świadczenie nieodpłatne usług psychologicznych, 

pedagogicznych, prawnych oraz terapeutycznych), 

 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i świadczenia pieniężne dla rodziny 

i dziecka (tj. objęcie opieką i wsparciem rodzin zastępczych/ prowadzących rodzinny 

dom dziecka przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej), 

 

 



 
 osoby do sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich  

(tj. zatrudnienie osób do pomocy i przy pracach gospodarskich w rodzinnych domach 

dziecka), 

 szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej (tj. organizowanie szkoleń  

i warsztatów dla opiekunów zastępczych w zakresie wzmacniania ich kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych), 

 grup wsparcia (tj. prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych), 

 z zakresu profilaktyki zachowań  ryzykownych dla dzieci i młodzieży  

(tj. zorganizowanie wyjazdowego obozu profilaktyczno-terapeutycznego oraz prowa-

dzenie w formie stacjonarnej grupowych zajęć profilaktyczno-terapeutycznych). 
 

Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci               

przebywających w pieczy zastępczej oraz wzrost jakości świadczonych usług. 
 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania przyczyniające się do rozwoju usług:                       

poradnictwa specjalistycznego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do sprawowa-

nia opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, szkoleniowych dla rodzinnych form              

pieczy zastępczej, grup wsparcia, z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci                     

i młodzieży.  

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem projektu 

mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku                         

przy ul. Przedborskiej 39/41; pok. nr 9 (I piętro)                                                                                

 

tel./fax 44/715 07 95 wew. 109 

kom.: 518 152 006  
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