PROJEKTY ZEWNĘTRZNE - realizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Głogowie współfinansowane z funduszy europejskich
i budżetu państwa w celu poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu
Głogowskiego.
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osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo - wychowawcze.
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W roku 2020 realizowane były trzy projekty:
1.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie epidemii COVID - 19”.
2. Projekt „Skuteczny rodzic” realizowany w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2020.

3. Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 - w trakcie przygotowań
do realizacji

ZAPRASZAMY DO OSOBISTEGO KONTAKTU.

1. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID - 19”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie realizuje Projekt
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa
w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014
– 2020” . Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin
zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów
pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:


zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego
nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych,
oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób
z niepełnosprawnością);



zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, środków
dezynfekcyjnych,



zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci
z pieczy zastępczej.

Dofinansowanie Projektu z UE: 304 377,22 zł
Dofinansowanie Projektu z Budżetu Państwa: 56 772,78 zł.
Środki z Projektu zostały głównie przeznaczone na zakup sprzętu
komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej
i rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach projektu zakupiono:
-107 laptopów wraz z oprogramowaniem,
- 5 urządzeń wielofunkcyjnych,
- 5 zestawów głośników komputerowych,
- 3 tablice multimedialne,
- 3 projektory.
Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej.
Wsparciem objęto 95 rodzin zastępczych oraz 5 placówek opiekuńczowychowawczych na terenie Powiatu Głogowskiego.
Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych
skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin
zastępczych,

rodzinnych

domów

dziecka,

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów
w okresie epidemii.
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w
Głogowie
Krystyna Piasecka –
Olejniczak

2.

Projekt „Skuteczny rodzic” realizowany w ramach resortowego

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku zrealizowało Projekt
„Skuteczny rodzic” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 dofinansowany
ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem głównym projektu było wsparcie opiekunów i członków rodzin
sprawujących
o

bezpośrednią

niepełnosprawności

opiekę
usługami

nad

dziećmi

specjalistycznego

z

orzeczeniem
poradnictwa

psychologicznego.
Ze względu na wprowadzone w kraju obostrzenia i sytuację związaną
z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w ramach projektu odbyły się
indywidualne konsultacje z psychologiem. Wsparciem łącznie zostało objętych
15 osób-rodziców/opiekunów i zrealizowano łącznie 30h konsultacji.
Dyrektor
Powiatowego
Centrum
Pomocy Rodzinie
w Głogowie
Krystyna Piasecka –
Olejniczak

3. „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie od marca 2020 roku
realizowało program w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej p.n.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Asystenci mieli za zadanie wspomóc osoby niepełnosprawne w wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez
stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa
do niezależnego życia, udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
rozrywkowych, czy też sportowych.
W Programie opieką zostało objętych 9 osób niepełnosprawnych. Pięcioro
asystentów wspomagało i ułatwiało wykonywanie codziennych zadań. Wspierali
podopiecznych podczas rozmów, organizowali czas wolny, towarzyszyli
w spacerach, zakupach, wyjściach do kina, teatru, przychodni oraz urzędów.
W wyniku wielu obostrzeń w związku z panującą pandemią asystenci pomagali
również w poruszaniu się po świecie wirtualnym. Na każdego podopiecznego
przypadało 30 godzin wsparcia miesięcznie. Realizacja zadania zakończyła się
31 grudnia 2020 roku.
Dyrektor
Powiatowego
Centrum
Pomocy Rodzinie
w Głogowie
Krystyna Piasecka Olejniczak

