


„ Bez radosnego dziecięctwa całe życie musi być kalekie” 
                                                                                   Janusz Korczak 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej 

Górze w ramach bieżących działań dba o integrację społeczną  

w obszarze wsparcia rodziny i opieki zastępczej poprzez organizację:  

 

1) tematycznych spotkań oraz festynów, które na stałe zagościły  

     w kalendarzu Centrum, 

2) wyjazdowych warsztatów integracyjno – edukacyjnych dla dzieci  

     i rodziców, 

3) korepetycji, mnemotechnik dla dzieci i młodzieży, wsparcia tutora 

    dla osób usamodzielnianych, 

4) zajęć sportowych i ogólnorozwojowych. 

 

 



Co roku, z nadchodzącą wiosną spotykamy się z okazji Wielkanocy.  

W spotkaniach uczestniczą dzieci i młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, rodzice, kadra PCPR i Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Klenicy. Jest to okazja do spędzenia wspólnie czasu  

i przygotowania ozdób świątecznych. 





Natomiast lato niesie ze sobą dwa cudowne święta: 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dzień Dziecka.  

Zawsze staramy się wtedy bawić na całego   







Gdy nastaje piękna, złota jesień spotykamy się na Święcie Pieczonego 

Ziemniaka. 







Listopad to czas spotkania Andrzejkowego. Dzieci zajęte są wróżbami 

i zgłębianiem wiedzy na temat tradycji tego święta, dorośli natomiast 

mają możliwość wymiany dobrych praktyk.  





Grudzień jest miesiącem, w którym pracownicy naszego Centrum wraz  

z rodzinami zastępczymi i dziećmi w pieczy zastępczej spotykają się,  

aby wspólnie celebrować ten świąteczny czas i tworzyć przepiękne 

ozdoby świąteczne.  



Każde z naszych spotkań jest niebywałą okazją do poznania siebie 

nawzajem. Pracownicy PCPR zdobywają niezbędną wiedzę o dzieciach 

i rodzinach, którą wykorzystują w pracy zawodowej. 
 Te wszystkie spotkania są dla nas bardzo ważne, gdyż swoimi działaniami 

dbamy o prawidłowy rozwój naszych podopiecznych, przekazujemy  

im dobre praktyki, uczymy umiejętności współpracy i poszerzamy ich 

zainteresowania. 



tyle kilometrów przejechaliśmy w ciągu 

ostatnich dwóch lat 4.500 

Dbamy również o walory poznawcze i dlatego organizujemy wyjazdowe 

warsztaty dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

a także dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych. Wyjazdowe 

warsztaty są nie tylko okazją do nabycia nowych doświadczeń, zwiedzania 

ciekawych miejsc, ale również do integracji, poznawania się i zacieśniania 

więzów przyjacielskich. 



 

  warsztaty integracyjno – edukacyjne dla młodych dorosłych - Drzonków  

warsztaty z zakresu zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyki uzależnień 

 

  warsztaty integracyjno – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – Karpacz 

zajęcia z zakresu kompetencji społecznych oraz warsztaty z zakresu kompetencji 

interpersonalnych i seksuologii 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   warsztaty edukacyjno - rekreacyjne dla rodzin z dziećmi – Gorzów Wlkp. 

superwizja, twórcze myślenie – malowanie na tkaninie 

 

 warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - Mrzeżyno 

trening budowania pozytywnej samooceny, trening postaw asertywnych, trening 

komunikacji interpersonalnej,  warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej 
 

 
 warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla  młodych 

dorosłych Oświęcim – Kraków - Zakopane 

autoprezentacja  z zastosowaniem technik 

multimedialnych, dresscode w biznesie, śladami historii 

Polski a wartości doczesne współczesnej młodzieży 



zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci  

i młodzieży 

warsztaty z zakresu technik pamięci, umiejętności koncentracji, 

szybkiego czytania - mnemotechniki 

wsparcie tutora 

nauka języka migowego dla dzieci  i opiekunów 

wsparcie surdopedagoga, logopedy, psychologa 

porady prawne 

 

 

 



Rozwój zawodowy jest dla nas również bardzo ważny i dlatego 

organizujemy naszym podopiecznym spersonalizowane kursy zawodowe, 

na których mogą zwiększyć lub nabyć kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe. 



Ostatnio zorganizowaliśmy  

kursy zawodowe: 

 

opiekun osób starszych 

opiekunka dziecięca 

 język migowy 

 język angielski  

 tworzenie biżuterii 

kurs barmański 

masaż klasyczny 

masaż sensoryczny 

kwalifikowalna pierwsza pomoc 

 stylizacja oprawy oczu 

 stylizacja paznokci 

podologia I i II st. 

pielęgnacja ogrodu 

 florystyka 

 

 



podstawy obsługi komputera 

grafika komputerowa 

obsługa kasy fiskalnej 

obsługa programu AutoCad 

kandydat na księgowego 

uprawnienia elektryczne 

uprawnienia energetyczne 

operator UAVO  z uprawnieniami BVLOS 

prawo jazdy kat. B 

prawo jazdy kat. C 

prawo jazdy kat. C+E 

prawo jazdy kat. B+E 

operator wózków  jezdniowych 

operator koparko-ładowarki 

 

 

 



spotkania 
integracyjne, 

grupy wsparcia 

warsztaty grupowe  
i indywidualne podnoszące 
kompetencje rodzicielskie,  

i  profilaktyka wobec uzależnień 

warsztaty 
żywieniowe 

treningi grupowe Nordic Walking 
integracyjne seanse 

kinowe dla dzieci  
i opiekunów 

integracyjne seanse 
naukowe w Centrum Nauki 

Keplera – Planetarium 
„Venus” oraz Centrum 

Przyrodniczym 

integracyjne ćwiczenia 
ogólnousprawniające 

basen, siłownia 



Wiele działań było możliwych dzięki pozyskiwaniu przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze środków zewnętrznych,  

a w szczególności dotacji unijnej w ramach realizacji projektu „Razem aktywnie 

w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej 

integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

W okresie XI 2016 – XII 2020 wartość projektów wynosi 4 240 000,00 zł, w tym 

wkład własny PCPR 640 000,00 zł. 

 

Rozszerzając wachlarz pomocy kierowanej do dzieci w pieczy zastępczej i ich 

rodzin dokładamy wszelkich starań, by zapewnić właściwe standardy opieki  

w pieczy zastępczej, rekompensować braki u dzieci, wspierać rodzicielstwo 

zastępcze i na każdym kroku promować rodzinne formy opieki nad dzieckiem. 

 

Każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. 

 


