
          Kraków, 29.07.2011 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie  wspiera rodziny zastępcze! 

Już po raz drugi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje 

program, którego odbiorcami są rodziny zastępcze i ich wychowankowie. „Spełniona rodzina 

- szczęściem dziecka”, to przedsięwzięcie kierowane do niespokrewnionych rodzin 

zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz Rodzinnego Domu Dziecka, 

funkcjonujących na terenie Powiatu Krakowskiego. Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest 

dzięki środkom finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego 

konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu 

lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011. 

Celem Programu jest wspieranie tychże rodzin zastępczych i osób zatrudnionych                              

w Rodzinnym Domu Dziecka w ich funkcjonowaniu, m.in. poprzez sfinansowanie 

specjalistycznych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, zajęć pozalekcyjnych dla 

wychowanków, wyposażenia mieszkań w niezbędny sprzęt (dot. rodzin zawodowych - 

wielodzietnych i specjalistycznych) oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodziców 

zastępczych i osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka. 

Zdając sobie sprawę z trudności z jakimi borykają się rodziny zastępcze, chcemy również 

pomóc rodzinom w organizowaniu dzieciom czasu wolnego poprzez organizację różnego 

rodzaju zajęć pozalekcyjnych (edukacyjnych i rekreacyjnych).  

W ramach realizowanego Programu przewidujemy zajęcia pozalekcyjne w postaci wyjazdów 

kulturalno - integracyjnych. W tym zakresie proponujemy udział w spektaklu teatralnym             

(w listopadzie 2011r.), zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Krakowie (w październiku 

2011r.), zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce  (we wrześniu 2011r.).  

Również w tym zakresie chcemy zorganizować wychowankom tych rodzin korepetycje z 

przedmiotów ścisłych (od września 2011r. do listopada 2011r).Od miesiąca października 

2011r. planowane jest zorganizowanie specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje 

rodziców zastępczych oraz osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu Dziecka (do grudnia 

2011r). 

Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny wielodzietne jak również specjalistyczne 

mogą liczyć na rzeczowe wsparcie poprzez sfinansowanie wyposażenia mieszkań                        

w niezbędny sprzęt (od lipca 2011r. do listopada 2011r.). 

Chcąc zapewnić rodzinom integrację, a ich wychowankom interesującą formę spędzania 

czasu wolnego, w miesiącu grudniu 2011r. zorganizowany zostanie Bal Mikołajkowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


