
 

Uchwała Nr XI/72/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 04 listopada 2015 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu pomocy dziecku                   

i rodzinie  w Powiecie Nowodworskim na lata 2010 – 2015” 

 

 

Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy                  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), 

uchwala się: 

 

§ 1.  

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Powiatowego programu pomocy dziecku                    

i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010 – 2015”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

„Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata                  

2010 – 2015” został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                               

Nr XXXVI/318/2010  z dnia  27 sierpnia 2010 r. 

Przedstawienie Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu pomocy 

dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010 - 2015” wynika z ustaleń zawartych 

"Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 

2009 – 2015”. 

 

  „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata                 

2010 – 2015” jest dokumentem opracowanym w celu sprawnego i trafnego realizowania przez 

wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie. 

 

 

  

 

 



 

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku                                      
„POWIATOWEGO PROGRAMU POMOCY DZIECKU I RODZINIE          

W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2010 – 2015” 

 
 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim                                    wrzesień 2015 r. 
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SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU POMOCY DZIECKU I RODZINIE  

W POWIECIE NOWODWORSKIM NA LATA 2010 – 2015” 

W 2014 ROKU 

 

„Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010 - 2015” jest 

strategicznym dokumentem Powiatu Nowodworskiego przyjętym w celu sprawnego i trafnego realizowania przez 

wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady szczególnej pomocy rodzinie. 

 Dokument został stworzony, aby zapewnić dzieciom i rodzinom z Powiatu Nowodworskiego 

kompleksową opiekę oraz wsparcie poprzez szeroko rozumianą profilaktykę, pomoc rodzinom niewydolnym 

wychowawczo przezwyciężyć problemy opiekuńczo – wychowawcze przy pomocy specjalistów. 

Dzięki bardzo dobrej współpracy z instytucjami: Komendą Powiatową Policji, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz szkołami z terenu Powiatu Nowodworskiego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim realizowało założone na 2014 rok cele          

i działania. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ  

REALIZOWANYCH W ROKU 2014 R. 

 

CEL STRATEGICZNY NR 1: WSPIERANIE RODZIN WE WŁAŚCIWYM PEŁNIENIU JEJ 

FUNKCJI. 

Cel szczegółowy 1.1 Promowanie zastępczych form opieki. 

 

Działanie 1.1.1 Zorganizowanie akcji promującej powstanie nowych rodzin zastępczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim poprzez realizację zadania 

własnego tj. opieki i wsparcia rodzin zastępczych regularnie poprzez informację na stronie internetowej 

(pcprndg@wp.pl) prowadzi nabór kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej. 

Ponadto przez cały rok, w siedzibie PCPR dostępne były ulotki dotyczące naboru i funkcjonowania 

rodzin zastępczych. Zorganizowano szkolenie dla nowo powstałych rodzin zastępczych niezawodowych.  

W ubiegłym roku tylko jedna z rodzin uczestniczących w szkoleniu otrzymała świadectwo kwalifikacji 

oraz została wpisana do rejestru rodzin zastępczych w Powiecie Nowodworskim. 

Zorganizowane zostało szkolenie w zakresie podstawowym, dla rodzin zastępczych już funkcjonujących 

spokrewnionych, które Sąd Rejonowy powołuje bez konieczności zdobycia zaświadczenia kwalifikacyjnego. 

W dniu 31 maja 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim dzięki 

wsparciu sponsorów zorganizowało festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przede wszystkim 

promował ideę rodzicielstwa zastępczego. 

W dniu 22 grudnia 2014 roku rozpoczęła funkcjonowanie grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 

prowadzona przez psychologa. W wyniku potrzeb zgłaszanych przez rodziny zastępcze, utworzono również grupę 

wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Grupy wsparcia odbywają się 

regularnie. 

Została opracowana i rozpowszechniona ulotka promująca proces usamodzielnienia się wychowanków 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz informacja dotycząca nowej formy pomocy dla wychowanków, 

jaką jest możliwość zamieszkania w Mieszkaniach Chronionych. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżąco współpracowali z rodzinami 

biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej lub 

resocjalizacyjnej. 

Systematycznie, raz na 6 miesięcy była aktualizowana strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, na której zamieszczane były informacje dotyczące akcji promujących 

rodzicielstwo zastępcze. 
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Działanie 1.1.2 Wspieranie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, jak również Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, regularnie współpracuje ze wszystkimi instytucjami samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami wsparcia. Powiatowym Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest jednostką prowadzoną 

w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Rodziny zastępcze, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz pozostali klienci Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, zgłaszający potrzebę konsultacji w zakresie specjalistycznego poradnictwa mają możliwość 

uzyskania bezpłatnej porady. W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc 

ze strony psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego. 

Starszy specjalista pracy z rodziną – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, regularnie 

uczestniczy we wszystkich spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Pracownik socjalny Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,      

w razie potrzeby, również uczestniczy w spotkaniach miejskich i gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych.  

 

Działanie 1.1.3 Wspieranie i promocja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim 

aktywnie realizuje programy profilaktyczne. Między innymi Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy włączył 

się w akcję „Europejskiego Tygodnia Autyzmu”, podczas której można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji 

oraz warsztatów dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu. 

Celem akcji było umożliwienie wszystkim, których ten problem dotyka, zdobycia realnej pomocy, poszerzenia 

wiedzy oraz konsultacji ze specjalistami, którzy każdego dnia diagnozują i prowadzą terapię dzieci ze spektrum 

autyzmu. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu rodzinnej pieczy zastępczej współpracują 

z kadrą Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego poprzez kontakt z pedagogiem szkoły oraz nauczycielami 

w celu wymiany informacji na temat uczniów, którzy są wychowankami pieczy zastępczej. Ponadto nauczyciele 

uczestniczą w spotkaniach dotyczących dalszej oceny zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej, które odbywają 

się regularnie - co 6 miesięcy. 

Placówka regularnie dokonuje aktualizacji strony internetowej, na której znajduje się oferta edukacyjna 

placówki oraz informacje dotyczące działalności jednostki. 

 

Cel szczegółowy 1.3 Przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej i innym dysfunkcjom rodziny. 

 

Działanie 1.3.1 Wspieranie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie regularnie współpracują z pracownikami ośrodków 

pomocy społecznej oraz pedagogami szkolnymi.  

Regularna współpraca Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z jednostkami organizacyjnymi       

z terenu Powiatu Nowodworskiego ma na celu wspieranie jednostek organizacyjnych w pracy z rodziną, poprzez 

organizowanie spotkań mających na celu poprawę sytuacji w rodzinach, w których wystąpiła sytuacja kryzysowa.  

Ponadto pracownik socjalny Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze 

Gdańskim stale współpracuje z rodzinami, w których wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty”. Pracownik 

socjalny Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej aktywnie uczestniczy w spotkaniach grup roboczych 

dotyczących rodzin, w których wdrażano procedurę „Niebieskiej Karty”. 

Rozpowszechniane są informacje na temat działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej    

w Nowym Dworze Gdańskim na stronie internetowej www.pcprndg.pl. Wykonane i rozpowszechniane zostały 

ulotki informujące o działaniach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz ulotki i materiały edukacyjne 

na temat przemocy w rodzinie.  

 

Działanie 1.3.4 Zwiększenie zakresu współpracy z policją. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie regularnie współpracują z Komenda Powiatową 

Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Współpraca polega m. in. na uczestnictwie w posiedzeniach Zespołów 

Interdyscyplinarnych oraz wymianie informacji dotyczącą nieletnich wychowanków kierowanych do placówek 

http://www.pcprndg.pl/
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resocjalizacyjnych. Ponadto współpraca polega na przekazywaniu informacji dotyczących zagrożonych środowisk, 

w których istnieje prawdopodobieństwo zabezpieczenia dziecka z uwagi na nie wykonywanie prawidłowo władzy 

rodzicielskiej. 

Aktywne wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim przez nasza jednostkę 

miało miejsce podczas ogłlnopolskiej akcji mającej na celu rozpowszechnianie informacji na temat możliwości 

uzyskania pomocy wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez uczestnictwo w akcji „Tydzień Pomocy 

Ofiarom Przestępstw” w okresie od dnia 23.02.2014 r. do dnia 27.02.2014 r. 

 

Działanie 1.3.7 Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ściśle współpracuje ze 

stowarzyszeniami, które prowadzą na terenie Powiatu Nowodworskiego Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 

niepełnosprawnych. W 2014 roku funkcjonowały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim, 

Marzęcinie oraz Jantarze. Celem działalności tych jednostek jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku poprzez aktywizację społeczną i zawodową. 

 

CEL STRATEGICZNT NR 2: OGRANICZENIE SKALI PROBLEMU UZALEŻNIEŃ I JEGO 

NEGATYWNYCH SKUTKÓW. 

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój profilaktyki uzależnień. 

 

Działanie 2.1.1 Organizowanie kampanii informacyjnych – profilaktycznych na temat uzależnień. 

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim wspierał działalność 

Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpowszechniano ulotki oraz plakaty, 

dotyczące wszelkiego rodzaju uzależnień. 

 Ponadto na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżąco były aktualizowane 

informacje dotyczące dyżurów psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego, do których mogli zgłosić się 

osoby borykające się z problemem uzależnień. Z pomocy mogły skorzystać nie tylko osoby uzależnione, ale 

również osoby z ich otoczenia. 

 

Działanie 2.1.2 Organizowanie akcji profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim regularnie 

współpracują z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pedagogami szkolnymi wspierając profilaktykę 

uzależnień. W ofercie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajduje się możliwość zorganizowania, na 

wniosek szkoły, prelekcji dotyczących profilaktyki uzależnień. 

Przez cały rok szkoły realizowały programy profilaktyczne o tematyce uzależnień. Prelekcje dotyczące 

problematyki uzależnień były skierowane zarówno do uczniów jak i rodziców podczas zebrań wychowawców klas 

z rodzicami uczniów.  

 

Działanie 2.1.3 Przeprowadzenie diagnozy środowiska Powiatu Nowodworskiego pod kątem 

występowania uzależnień. 

Na terenie każdej gminy i miasta funkcjonuje Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Przy 

Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne składające się ze specjalistów w dziedzinie 

zapobiegania zagrożeniom wykluczenia społecznego. Spotkania Zespołów Interdyscyplinarnych odbywają się        

w ramach potrzeb.  

Ponadto wszystkie instytucje pomocowe, które pracują w środowisku osób uzależnionych regularnie ze 

sobą współpracują, informując się na bieżąco o sytuacji podopiecznych. 

 

Cel szczegółowy strategii nr 2.2 Rozwój systemu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

 

Działanie 2.2.3 Zatrudnienie terapeuty uzależnień. 

Na terenie miast i gmin Powiatu Nowodworskiego: Stegna, Sztutowo, Krynica Morska oraz Nowy Dwór 

Gdański w 2014 roku była możliwość skorzystania z konsultacji terapeuty uzależnień.  
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W Nowym Dworze Gdańskim funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego, w której mieszkańcy mogą 

skorzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie. 

 

Działanie 2.2.4 Zwiększenie dostępności do usług medycznych dla osób uzależnionych. 

Na terenie każdej gminy funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Na terenie Powiatu Nowodworskiego nie funkcjonuje grupa dla osób współuzależnionych oraz dla 

Dorosłych Dzieci Alkoholików.  

 

CEL STRATEGICZNY NR 3: MINIMALIZOWANIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZJAWISKA 

UBÓSTWA. 

Cel szczegółowy 3.1 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin ubogich. 

 

Działanie 3.1.1 Rozszerzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

W instytucjach działających na terenie Powiatu Nowodworskiego umieszczone są infomaty Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Dzięki temu mieszkańcy Powiatu mają stały dostęp do ofert pracy 

zgłoszonych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rodziny korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej przy 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy maja możliwość korzystania z oferty prac społecznie użytecznych. 

Jednak ta oferta realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej tylko dla podopiecznych regularnie 

korzystających z pomocy społecznej. 

Ponadto na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim są 

wywieszone aktualne oferty pracy, które pośrednik pracy Powiatowego Urzędu Pracy systematycznie przesyła do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010-2015” został 

stworzony w ramach „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na 

lata 2009 – 2015”.  

Organizowanie działań poszczególnych celów strategicznych określonych w „Powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009-2015” przyczyniają się do 

osiągnięcia celu szczegółowego „Powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim 

na lata 2010 – 2015”, jakim jest doskonalenie lokalnego systemu w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem. 

 

 

 

 

 

 

 


