
 

Obszar I. Kompleksowy i spójny system wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców oraz całych rodzin 

Cel strategiczny: 1. Wzmocnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach i w placówkach. 

Cele szczegółowe: 

1.1. Wzmacnianie kompetencji rodziców oraz prawnych opiekunów w zakresie należytej opieki i wychowania dzieci. 

1.2. Stymulowanie fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży. 

1.3. Zapewnienie skutecznej pomocy rodzinom doświadczającym trudności opiekuńczo-wychowawczych, dysfunkcji i kryzysów. 

1.4. Poprawa dostępności form rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie. 

Kierunki działań: 

Lp. Opis działania: 
Monitoring  

za rok 
Wskaźniki realizacji działania1: 

1)  Upowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz zachowań sprzyjających 

poprawnemu wypełnianiu zadań przez rodziców i prawnych opiekunów, w 

szczególności w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, szkoleń, 

prelekcji i konsultacji ze specjalistami, akcji i kampanii społecznych. 

2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń oraz liczba ich 

uczestników. 

 

2)  Umożliwienie korzystania przez rodziny z różnych form poradnictwa 

specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, 

mediacji, terapii indywidualnej i rodzinnej. 

2022 

Liczba osób i rodzin, które 

skorzystały z poradnictwa 

specjalistycznego.  

 

3)  Ułatwianie rodzinom dostępu do specjalistycznego wspomagania rozwoju dzieci 

w ramach wczesnej diagnozy i interwencji, w szczególności poprzez:  2022 

Liczba specjalistów 

zatrudnionych w PPP. 

 

 

 
1 Uwaga: tam, gdzie to możliwe, monitoring wskaźników dotyczących osób powinien uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn. 



− zatrudnienie lekarzy specjalistów, psychologów, logopedów itp.;  

− zwiększanie świadomości rodziców;  

− upowszechnianie wiedzy o dostępnych formach pomocy. 

Liczba dzieci objętych 

 diagnozą psychologiczno- 

pedagogiczną 

 i logopedyczną. 

 

Liczba dzieci objętych 

bezpośrednim wsparciem 

terapeutycznym. 

 

4)  Przekształcanie istniejących oraz tworzenie nowych placówek, 

uwzględniających w profilu działalności pojawianie się nowych potrzeb oraz 

problemów związanych z opieką, wychowaniem oraz edukacją dzieci i 

młodzieży. 
2022 

Liczba działających na 

terenie powiatu placówek 

dla dzieci i młodzieży. 

 

Liczba dzieci i młodzieży 

korzystającej ze wsparcia. 

 

5)  Dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do wymogów ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2022 

Liczba POW 

dostosowanych do 

wymogów ustawy. 

 

6)  Realizacja działań informacyjnych, w tym w ramach kampanii społecznych, 

upowszechniających wiedzę na temat problemu przemocy domowej oraz 

możliwości uzyskania pomocy przez ofiary i sprawców. 

2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń oraz liczba ich 

uczestników. 

 

7)  Organizacja wsparcia dla rodzin doświadczających przemocy, w tym pomocy 

psychologicznej i terapeutycznej, grup wsparcia dla ofiar oraz programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. 2022 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem. 

 

Liczba osób, które 

uczestniczyły  

w programach 

 



oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych. 

8)  Zapewnienie dostępu do Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej oraz 

punktów interwencji kryzysowej w gminach. 
2022 

Liczba działających PIK 

oraz liczba osób i rodzin, 

które skorzystały ze 

wsparcia. 

 

9)  Promocja oraz wsparcie powstawania rodzin zastępczych, w szczególności 

poprzez kampanie społeczne, szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych. 2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń oraz liczba ich 

uczestników. 

 

10)  Integracja oraz wzmacnianie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej 

– m.in. szkolenia specjalistyczne2, grupy wsparcia, spotkanie służące wymianie 

doświadczeń, pomoc ze strony wolontariuszy i rodzin pomocowych, 

zatrudnienie odpowiedniej liczby koordynatorów pieczy zastępczej. 

2022 

Liczba zorganizowanych 

form wsparcia dla rodzin - 

szkoleń i spotkań, grup 

wsparcia i innych. 

 

Liczba zatrudnionych 

koordynatorów pieczy 

zastępczej. 

 

Liczba rodzin zastępczych 

objętych wsparciem. 

 

11)  Zabezpieczenie środków finansowych oraz lokali na tworzenie mieszkań 

chronionych w ramach procesu usamodzielniania wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. 
2022 

Liczba mieszkań 

chronionych dla 

wychowanków pieczy 

zastępczej.  

 

Liczba osób z nich 

korzystających. 

 

 
2 Istnieje potrzeba przygotowania rodziców zastępczych np. do pracy z dziećmi z opóźnieniami w rozwoju, z FAS, niepełnosprawnych intelektualnie.  



Podmioty zaangażowane: 

• Jednostki organizacyjne Powiatu Olsztyńskiego: PCPR, POW, PPP, placówki oświatowe. 

• Jednostki organizacyjne gmin, w szczególności OPS-y i placówki wsparcia dziennego dla rodzin. 

• Podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe. 

 


