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Propozycje przedsięwzięć zgłoszonych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  

w ramach kampanii Wojewody Świętokrzyskiego 

„ Potrzebuję rodziców od zaraz” w 2016 r. 

 

Lp. 

 

Powiat 

 

Działania 

1.  buski  w dniach 19-20.10 br. w godzinach popołudniowych 

zorganizowane zostaną dyżury koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, pracownika socjalnego, psychologa oraz kuratora 

zawodowego, którzy będą udzielać informacji o zasadach 

tworzenia rodzin zastępczych oraz ich finasowania. 

 Raz w miesiącu odbywają się w Centrum grupy wsparcia dla 

rodzin zastępczych.  

 Zorganizowanie w m-cu październiku warsztatów 

prowadzonych przez psychologa „Jak rozmawiać z rodzicami 

zastępczymi aby nas słuchali”.  

 Propagowanie Akcji w ramach organizowanego corocznie 

Festynu Rodzinnego pn. „ Nie ma jak rodzina”. 

 Propagowanie rodzicielstwa zastępczego  na stronach 

internetowych Centrum i podległych jednostek w lokalnej 

prasie.  

2.  jędrzejowski  w dniach od 10 do 15 października uruchomienie dyżuru 

telefonicznego w PCPR i Organizatorze Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Nagłowicach; 

 wznowienie cyklu artykułów o przedmiotowej tematyce w 

lokalnej prasie; 

 oplakatowanie instytucji i marketów w poszczególnych 

gminach oraz samochodów jednostek z terenu powiatu; 

 w miesiącu wrześniu zorganizowanie konkursu literackiego 

dla wychowanków placówek i rodzin zastępczych pn. „Co 

znaczą dla mnie mama i tata”  

 rozpowszechnianie ulotek we współpracy z gminami na temat 

rodzicielstwa zastępczego.  

3.  kazimierski  w dniach 25-26.10.2016, w godzinach od 10.00 do 13.00 

dyżur w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  z 

udziałem Dyrektora, pracownika socjalnego, koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie,  psychologa oraz radcy  prawnego; 

 Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących 

rodzin zastępczych.  

4.  Miasto Kielce   Rozpropagowanie plakatów w autobusach komunikacji 

miejskiej MZK z wizerunkiem rodziny i hasłem „Zostań 

Rodzicem Zastępczym”. 

 Zorganizowanie na terenie Ośrodka spotkania organizatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa 

świętokrzyskiego. 

 Wywiad w telewizji itv Kielce z dwoma zawodowymi 

rodzinami zastępczymi oraz z dyrektorem i pracownikiem 

ORPZ w Kielcach. 

 Umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty adresu e. mail 

ORPZ w Kielcach. 
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5.  konecki 

 Rozpropagowanie materiałów promujących rodzicielstwo 

zastępcze (ulotki, broszury, plakaty). 

 W okresie od 10 do 21 października popołudniowe dyżury 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Zamieszczenie na stronie internetowej PCPR informacji dot. 

poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

6.  opatowski 

 Umieszczenie informacji o kampanii na stronach 

internetowych PCPR i Starostwa Powiatowego w Opatowie. 

  Zamieszczenie informacji o rodzicielstwie zastępczym w 

lokalnej prasie i radio. 

 Przesłanie informacji o kampanii do wszystkich gmin z 

powiatu opatowskiego. 

 Indywidualne udzielanie szczegółowych informacji 

wszystkim zainteresowanym tematem rodzicielstwa 

zastępczego.  

7.  ostrowiecki 

 Umieszczenie na stronie internetowej tut. Centrum 

informacji dot. Akcji; 

 rozpowszechniane Akcji w mediach lokalnych; 

 dyżur pracownika Działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem 

dot. udzielania informacji rodzinom zastępczym i osobom 

zainteresowanym Akcją (telefonicznie, bądź w siedzibie 

tut. Centrum) w dniu 23 września 2016.  

8.  pińczowski 

 Promowanie rodzicielstwa zastępczego na imprezach 

kulturalno – rozrywkowych na terenie powiatu,  

 Rozdawanie ulotek przybliżających tematykę rodzicielstwa 

zastępczego; 

 Udzielanie informacji nt. Akcji i rodzicielstwa zastępczego 

rodzinom zastępczym oraz osobom zainteresowanym przez 

pracowników PCPR. 

9.  sandomierski 

 W dniach 12-13 października 2016 r. uruchomiony zostanie 

punkt informacyjny w siedzibie PCPR, w którym pracownicy 

zespołu ds. pieczy zastępczej będą prowadzić akcję 

informacyjno-doradczą dla rodziców zastępczych oraz osób 

zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. 

10.  skarżyski 

 dyżury pracowników mające na celu udzielanie osobom 

zainteresowanym szczegółowych informacji na temat 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

 promowanie rodzicielstwa zastępczego w lokalnych mediach, 

 ogłoszenie konkursu plastyczno- fotograficznego pod tytułem 

„Rodzina zastępcza? Warto?”, 

 w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 

zorganizowanie warsztatów z psychologiem. 

11.  Starachowicki  

 Propagowanie kampanii w lokalnej prasie poprzez 

zamieszczenie artykułu na temat rodzicielstwa zastępczego. 

 Audycje w lokalnych mediach poruszające temat pieczy 

zastępczej. 

12.  Staszowski  

 Rozsyłanie do gmin i parafii plakatów oraz informacji 

promujących rodzicielstwo zastępcze. 

 Umieszczenie informacji dot. rodzicielstwa zastępczego na 
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stronie internetowej starostwa powiatowego i stronie PCPR, 

prasie lokalnej i tablicy informacyjnej. 

 Na miesiąc grudzień została zaplanowana konferencja dla 

rodzin zastępczych, w ramach której odbędzie się 

promowanie rodzicielstwa zastępczego. 

13.  włoszczowski 

 Umieszczenie informacji na temat kampanii na stronie 

internetowej PCPR we Włoszczowie. 

 Dyżur pracowników zespołu pieczy zastępczej i  udzielanie 

informacji na temat rodzicielstwa zastępczego. 

 Rozprowadzenie biuletynów informacyjnych na temat pieczy 

zastępczej. 

14.  kielecki 

 Dla osób z terenu powiatu kieleckiego, wyrażających gotowość do 
podjęcia się funkcji rodziny zastępczej, dyżury radcy prawnego- 
poniedziałki 8:00- 11:30, wtorki 8:00- 15:15, czwartki 8:00- 11:30, 
tel. 41 200 17 03; 

  Dyżury koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w poniedziałki 
w godz. 15:00-17:00, dla osób z terenu powiatu kieleckiego, 
pragnących zasięgnąć informacji na temat pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, tel.  41 200 17 13, 41 200 17 16, 41 200 17 24. 

 


