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 PROJEKTY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 
 
„Wzmocnienie systemu wsparcia rodzin zastępczych w Powiecie Śremskim” 
 

Program:  Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego 

Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 2009r. 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: upowszechnianie wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych oraz 

stworzenie infrastruktury niezbędnej do dobrego funkcjonowania rodzin, poprzez 

szkolenia i świadczenie poradnictwa specjalistycznego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie 

Okres realizacji: od maja 2009r. do grudnia 2009r. 

Wartość projektu: 62.038,00 zł 

Kwota dofinansowania: 48.389,64 zł 

 

  

 

„Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro” 
 

Program:  środki Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: organizacja kompleksowych działań na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, 

zapobiegających umieszczeniu dzieci poza rodziną biologiczną, stworzenie 

infrastruktury niezbędnej do dobrego funkcjonowania rodzin oraz inicjowanie działań 

zmierzających do ich specjalizacji, poprzez szkolenia i świadczenie poradnictwa 

specjalistycznego 

Okres realizacji: od 10.06.2010r. do 31.12.2010r. 

Wartość projektu: 102.090,00 zł 

Kwota dofinansowania: 83.000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„Mój dom – moja przyszłość” – wzmocnienie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie 
Śremskim 
 

Program:  środki Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: organizacja kompleksowych działań w okresie na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy 

zastępczej, stworzenie infrastruktury niezbędnej do dobrego funkcjonowania rodzin, 

inicjowanie działań zmierzających do ich specjalizacji poprzez szkolenie i świadczenie 

poradnictwa specjalistycznego oraz rozwój środowiskowych form pomocy dziecku i 

rodzinie 

Okres realizacji: od 01.06.2011r. do 31.12.2011r. 

Wartość projektu: 140.430,00 zł 

Kwota dofinansowania: 93.000,00 zł 

 

 

 

,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"  
 

Program:  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: objęcie opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 30 rodzin zastępczych 

posiadających najkrótsze doświadczenie jako rodzina zastępcza 

Okres realizacji: od 01.05.2012r. do 31.12.2012r. 

Wartość projektu: 19.147,20 zł 

Kwota dofinansowania: 10.147,20 zł 

 

 

,,Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 
 

Program:  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: objęcie opiekę 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 40 rodzin zastępczych 

Okres realizacji: od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

Wartość projektu: 50.929,49 zł 

Kwota dofinansowania: 17.679,49 zł 

 

 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 
 

Program:  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: objęcie opiekę 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 40 rodzin zastępczych 

Okres realizacji: 01.01.2014r. – 31.12.2014r. 

Wartość projektu: 52.295,79 zł 

Kwota dofinansowania: 26.082,00 zł 

 



 

  

„Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” 
 

Program:  Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: objęcie opiekę 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 40 rodzin zastępczych 

Okres realizacji: 01.01.2014r. – 31.12.2014r. 

Wartość projektu: 41.620,80 zł 

Kwota dofinansowania: 13.066,00 zł 

 

 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 
 

Program:  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: objęcie opiekę 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 45 rodzin zastępczych 

Okres realizacji: 01.01.2015r. – 31.12.2015r. 

Wartość projektu: 92.887,00 zł 

Kwota dofinansowania: 40.424,00 zł 

 

 

 
 


