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Opis
W ramach projektu objętych wsparciem zostanie łącznie 250 osób, dla
których zaplanowano m. in. 800 godzin/porad różnego typu
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 10 warsztatów wzmacniających
kompetencje rodzicielskie. 10 wychowanków opuszczających pieczę
zastępczą otrzyma bony edukacyjne. Ponadto działania realizowane przez
MOPS Bydgoszcz obejmują mediacje, terapię rodzinną oraz grupy wsparcia
dla rodzin. W Bydgoszczy funkcjonuje 365 rodzin zastępczych, w których
wychowuje się 464 dzieci.
W ramach projektu objętych wsparciem zostanie łącznie 290 osób. Centrum
utworzone dzięki realizacji projektu pozwoli na objęcie wsparciem w formie
1 180 godzin poradnictwa specjalistycznego, warsztatów w tym
socjoterapeutycznych, grup wsparcia, wolontariatu oraz bonów
edukacyjnych osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
rodziców zastępczych i naturalnych. Dodatkowo przy udziale środków
projektu zostanie utworzona placówka opiekuńczo – wychowawcza do 14
dzieci oraz rodzinny dom dziecka. W Toruniu, mieście na prawach powiatu
funkcjonuje aż 297 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 425 dzieci.
W ramach powstałego Centrum wsparciem zostanie objętych 78 osób dla
których zaplanowano : blisko 500 godzin poradnictwa specjalistycznego,
warsztaty i bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 14
spotkań edukacyjnych służących podniesieniu wiedzy wśród lokalnej
społeczności
w obszarze pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji wsparcia na rzecz
rodziny. We Włocławku funkcjonuje 135 rodzin zastępczych w których
przebywa 174 dzieci.
W ramach projektu objętych wsparciem zostanie łącznie 90 osób, dla
których zaplanowano m. in. 500 godzin/porad różnego typu
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 9 warsztatów wzmacniających
kompetencje rodzicielskie. 10 wychowanków opuszczających pieczę
zastępczą otrzyma bony edukacyjne. Ponadto działania realizowane przez
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MOPR Grudziądz obejmują grupy wsparcia dla rodzin. W Grudziądzu
funkcjonuje 121 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 159 dzieci.
Otwarte zostanie Centrum Wsparcia Rodzin w którym w projekcie powiatu
Powiatowe
aleksandrowskiego wsparciem zostaną objęte 64 osoby. Zaplanowano dla
Centrum
nich 906 godzin rodzinnego poradnictwa specjalistycznego oraz 60 godzin
Pomocy
mediacji rodzinnych, warsztaty dla rodziców zastępczych i naturalnych oraz
Rodzinie w
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
Aleksandrowie Cenną inicjatywą jest też rozwój wolontariatu, będący wsparciem dla rodzin.
Kujawskim
W powiecie aleksandrowskim funkcjonuje 69 rodzin zastępczych, w których
wychowuje się 108 dzieci.
W ramach projektu PCPR w Brodnicy obejmie wsparciem 99 osób. Otwarte
w ramach projektu Centrum Wspierania Rodzin będzie służyło pomocą dla
Powiatowe
rodzin przeżywających trudności, rodzin zastępczych oraz dzieci poprzez
Centrum
zróżnicowane wsparcie jak np. 470 godzin specjalistycznego poradnictwa,
Pomocy
5-cio dniowego wyjazdu edukacyjnego rodzin zastępczych z dziećmi,
Rodzinie w
warsztatów dla dzieci i młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę
Brodnicy
zastępczą. W powiecie brodnickim funkcjonuje 62 rodzin zastępczych w
których wychowuje się 88 dzieci.
W ramach projektu objętych wsparciem zostanie łącznie 150 osób, dla
których zaplanowano m. in. 600 godzin/porad różnego typu
Powiatowe
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 6 warsztatów wzmacniających
Centrum
kompetencje rodzicielskie. 15 wychowanków opuszczających pieczę
Pomocy
zastępczą otrzyma bony edukacyjne. Ponadto działania realizowane przez
Rodzinie w
PCPR Bydgoszcz obejmują mediacje, terapię rodzinną oraz grupy wsparcia
Bydgoszczy
dla rodzin. W powiecie bydgoskim funkcjonuje 128 rodzin zastępczych, w
których wychowuje się 220 dzieci.
W Centrum Wsparcia Rodzin otwartym w ramach projektu powiatu
chełmińskiego wsparciem zostanie objętych 160 osób, w większości z rodzin
Powiatowe
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Centrum
oraz sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Zaplanowano dla nich m. in.
Pomocy
510 godzin rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, 198 indywidualnych
Rodzinie w
oraz grupowych spotkań terapeutycznych oraz 48 godzin superwizji dla
Chełmnie
rodzin zastępczych i mediacje rodzinne. W powiecie chełmińskim
funkcjonuje 67 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 87 dzieci.
W projekcie powiatu objętych wsparciem zostanie 45 osób, dla których
Powiatowe
zaplanowano w Centrum Wspierania Rodzin 500 godzin specjalistycznego
Centrum
poradnictwa, 16 warsztatów dla rodziców, 36 godz. superwizji rodzin
Pomocy
zastępczych, mediacji rodzinnych, warsztaty dla dzieci przebywających w
Rodzinie w
pieczy i bonów edukacyjnych dla opuszczających pieczę zastępczą. W
Golubiupowiecie golubsko – dobrzyńskim funkcjonuje 64 rodziny zastępcze w
Dobrzyniu
których wychowuje się 95 dzieci.
W ramach powstałego Centrum zostanie objętych wsparciem 101 osób dla
których zaplanowano : 450 godzin specjalistycznego poradnictwa, 100
Powiatowe
godzin mediacji rodzinnych, terapię rodzinną, warsztaty podnoszące
Centrum
kompetencje rodzicielskie, warsztaty i bony edukacyjne dla osób
Pomocy
opuszczających pieczę zastępczą, działania wzmacniające więzi rodzinne, 4
Rodzinie w
spotkania edukacyjne służące podniesieniu wiedzy wśród lokalnej
Grudziądzu
społeczności w obszarze pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji wsparcia na
rzecz rodziny. W powiecie grudziądzki funkcjonują 32 rodziny zastępcze w
których przebywa 46 dzieci.
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W ramach projektu zostanie objętych pomocą 160 osób. W stworzonym
Centrum Wsparcia Rodzin rodziny przeżywające trudności oraz dzieci w nich
przebywające będą mogły skorzystać z różnicowanego wsparcia, w tym z
ponad 2400 porad, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych. Warto podkreślić,
iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu duży nacisk
położyło na wsparcie rodzin zastępczych w formie superwizji, gdyż aż 36%
takiego wsparcia w projekcie realizować będzie PCPR w Inowrocławiu. W
powiecie inowrocławskim funkcjonuje 166 rodzin zastępczych, w których
przebywa 222 dzieci.
W ramach powstałego Centrum wsparciem zostanie objętych 85 osób dla
których zaplanowano: 600 godzin poradnictwa specjalistycznego, warsztaty
podnoszące kompetencje rodzicielskie, warsztaty i bony edukacyjne dla
osób opuszczających pieczę zastępczą, 9 spotkań edukacyjnych służących
podniesieniu wiedzy wśród lokalnej społeczności w obszarze pieczy
zastępczej i deinstytucjonalizacji wsparcia na rzecz rodziny. W powiecie
lipnowskim funkcjonuje 55 rodzin zastępczych, w których przebywa 89
dzieci.
W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie
pomocą obejmie 101 osób. Otwarte w ramach projektu Centrum Wsparcia
Rodzin będzie miało bogatą ofertę pomocy rodzinom będącym w trudnej
sytuacji i żyjącym w nich dzieciom tj.: poradnictwo, warsztaty, grupy
wsparcia, wyjazdy edukacyjne czy grupy wsparcia. W powiecie mogileńskim
funkcjonują 43 rodziny zastępcze, w których przebywa 66 dzieci.
W ramach projektu objętych wsparciem zostanie łącznie 80 osób, dla
których zaplanowano m. in. 800 godzin/porad różnego typu
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 5 warsztatów wzmacniających
kompetencje rodzicielskie. Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą
otrzymają bony edukacyjne. Ponadto działania realizowane przez PCPR
Nakło obejmują mediacje, terapię rodzinną oraz grupy wsparcia dla rodzin.
W powiecie nakielskim funkcjonuje 86 rodzin zastępczych, w których
wychowuje się 141 dzieci.
W ramach powstałego Centrum zostaną objęte wsparciem 74 osoby dla
których zaplanowano: blisko 540 godzin poradnictwa specjalistycznego,
warsztaty i bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 8
spotkań edukacyjnych służących podniesieniu wiedzy wśród lokalnej
społeczności w obszarze pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji wsparcia na
rzecz rodziny. W powiecie radziejowskim funkcjonuje 21 rodzin zastępczych
w których przebywa 28 dzieci.

W projekcie powiatu objętych wsparciem zostaną 44 osoby. W Centrum
Wspierania Rodzin oprócz specjalistycznego poradnictwa osoby
potrzebujące będą mogły skorzystać z m.in. warsztatów dla rodziców,
warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci, 3 szkoleń dla wolontariuszy, 12
godz. superwizji rodzin zastępczych oraz 6 warsztatów dla dzieci
przebywających w placówkach i bonów edukacyjnych dla opuszczających
pieczę zastępczą. W powiecie rypińskim funkcjonuje 18 rodzin zastępczych
w których wychowuje się 30 dzieci.
W ramach projektu objętych wsparciem zostanie łącznie 151 osób, dla
których zaplanowano m. in. 864 godziny/porady różnego typu
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, warsztaty. Wychowankowie
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opuszczający pieczę zastępczą otrzymają bony edukacyjne. Ponadto
działania realizowane przez PCPR Sępólno obejmują terapię rodzinną oraz
grupy wsparcia dla rodzin. W powiecie sępoleńskim funkcjonuje 45 rodzin
zastępczych, w których wychowuje się 66 dzieci.
Projektem objętych zostanie 205 osób. Otwarte w ramach projektu Centrum
Wsparcia Rodzin będzie miało bogatą ofertę pomocy rodzinom będącym w
trudnej sytuacji i żyjącym w nich dzieciom tj.: poradnictwo specjalistyczne,
mediacje rodzinne, terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców i dla dzieci,
wyjazdy edukacyjne superwizja rodzin zastępczych. W powiecie świeckim
funkcjonuje 96 rodzin zastępczych, w których przebywa 147 dzieci.
Projektem objętych zostanie 225 osób. W utworzonym w ramach projektu
powiatu toruńskiego Centrum Wsparcia Rodzin zaplanowano realizację
specjalistycznego
poradnictwa
pedagogicznego,
prawnego,
psychologicznego w wymiarze 2 592 godzin a także 80 godzin mediacji oraz
24 spotkań samopomocowych grup wsparcia dla rodzin. Ponadto rodziny
zastępcze i naturalne będą mogły skorzystać z warsztatów oraz wyjazdów
edukacyjnych. W powiecie toruńskim funkcjonuje 117 rodzin zastępczych, w
których wychowuje się 175 dzieci.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie łącznie 251 osób, dla
których zaplanowano m. in. 668 godzin różnego typu specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego, 9 warsztatów wzmacniających kompetencje
rodzicielskie. 10 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą otrzyma
bony edukacyjne. Ponadto działania realizowane przez PCPR Tucholę
obejmują warsztaty socjoterapeutyczne, mediacje, terapię rodzinną oraz
grupy wsparcia dla rodzin. W powiecie tucholskim funkcjonują 63 rodziny
zastępcze, w których wychowuje się 107 dzieci.
Projektem zostanie objętych 117 osób. W stworzonym w ramach projektu
Centrum Wsparcia Rodzin rodziny zastępcze , rodziny przeżywające
trudności i objęte asystenturą oraz dzieci będą mogły skorzystać m.in. z 530
godzin specjalistyczne poradnictwa, ok. 70 godz. mediacji rodzinnych i
terapii rodzinnych, 4 warsztatów dla rodziców, a w tym samym czasie dzieci
zostaną objęte opieką animatora. 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego dla
rodziców i dzieci wraz ze specjalistami. W celu pomocy rodzinom
zastępczym zostaną przeszkoleni wolontariusze którzy wspomogą rodziny w
opiece nad dziećmi. Młodzież opuszczająca pieczę zastępczą zostanie objęta
pomocą w postaci bonu edukacyjnego który będą mogli wykorzystać na
działania w celu przywróceniu i wzmocnieniu kompetencji społecznych,
zaradności i samodzielności i aktywności społecznej. W powiecie
wąbrzeskim funkcjonuje 45 rodzin zastępczych, w których przebywa 70
dzieci.
W ramach powstałego Centrum zostaną objęte wsparciem 62 osoby dla
których zaplanowano: 450 godzin poradnictwa specjalistycznego, 100
godzin mediacji rodzinnych, ponad 200 godzin terapii rodzinnej, warsztaty
podnoszące kompetencje rodzicielskie, warsztaty i bony edukacyjne dla
osób opuszczających pieczę zastępczą, działania wzmacniające więzi
rodzinne, 8 spotkań edukacyjnych służących podniesieniu wiedzy wśród
lokalnej
społeczności
w
obszarze
pieczy
zastępczej
i deinstytucjonalizacji wsparcia na rzecz rodziny. Dodatkowo przy udziale
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środków projektowych zaplanowano doposażenie 4 placówek opiekuńczowychowawczych do 14 dzieci typu socjalizacyjnego, które uruchomione
zostaną w latach 2016-2017. W powiecie włocławskim funkcjonuje 58 rodzin
zastępczych w których przebywa 71 dzieci.
Projektem objętych zostanie 130 osób. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Żninie w ramach tworzonego w projekcie Centrum Wsparcia
Rodzin skoncentrowało się na specjalistycznym poradnictwie
pedagogicznym, prawnym i psychologicznym w wymiarze blisko 1200 usług.
Ponadto rodziny i dzieci w nich przebywające skorzystać będą mogły z
warsztatów, wyjazdów edukacyjnych czy grup w wsparcia. W powiecie
żnińskim funkcjonuje 59 rodzin zastępczych, w których przebywa 86 dzieci.

