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Dobre praktyki Nowego Domu
Kim jesteśmy?
Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej.
Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”
Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza aktualnie obecnie 50 członków, a wśród nich
22 rodziny zastępcze (w tym osiem zawodowych), 1 rodzinny dom dziecka, 1 rodzina
adopcyjna, 1 rodzina kandydatów na opiekunów. Pod naszą opieką przebywa aktualnie
łącznie ok. 105 dzieci w wieku od 1 roku do 25 lat. Wszyscy mieszkamy na terenie woj.
Podkarpackiego /powiaty: dębicki, jasielski, leski, krośnieński, strzyżowski, miasto Rzeszów/.
Dodatkowo współpracujemy i organizujemy wsparcie dla innych rodzin zastępczymi z terenu
województwa podkarpackiego.
W naszych rodzinach wychowują się dzieci niepełnosprawne – 40 % ma orzeczenie
o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym.
Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez
środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze
względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo
dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych –
alkoholowych, gdzie późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy
Zespół Alkoholowy).
Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i
intelektualne. Opieka nad nimi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji
wychowawczych, a także nakładów finansowych. Staramy się stale dokształcać i poszerzać
swoje umiejętności, aby pomoc udzielana naszym podopiecznym była adekwatna do ich
potrzeb.
Zespół SND to: specjaliści ds. pracy z dzieckiem i rodziną, psycholog, prawnik, pedagodzy,
terapeuta, kurator sądowy rodzinny; interwent kryzysowy, trenerzy programu Nowy Dom
oraz wielu innych szkoleń autorskich. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie, stale
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Działalność:
Do najważniejszych celów statutowych należą: propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa
zastępczego oraz udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym i znajdującym się
pod ich opiekunom dzieciom.
Realizując w/w cele statutowe na podstawie dobrze zdiagnozowanych potrzeb rodzin udało
nam się dotychczas zorganizować wiele ciekawych i adekwatnych przedsięwzięć,
programów, inicjatyw na rzecz wsparcia opiekunów i ich podopiecznych, m.in.:


rokrocznie organizujemy obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego propagując tą
formę opieki w środowisku lokalnym /łącznie zorganizowaliśmy już 8 takich obchodów
w różnej formie i z rożnymi partnerami zarówno ze szczebla organizacji pozarządowych
jak i jst)



zorganizowaliśmy kilka konferencji nt. problemów rodzinnej pieczy zastępczej.



organizujemy wypoczynek połączony z psycho-korekcyjnymi zajęciami i terapią dla
wychowanków rodzin zastępczych w formie wyjazdów letnich i zimowych. Sami
przeszkoliliśmy się w zakresie opiekunów wypoczynku, TZA i jako wolontariusze
pełnimy funkcje opiekunów, trenerów na wyjazdach, gdyż uważamy, że najlepiej
rozumiemy specyfikę naszych dzieci i ich problemy. Udział wychowanków w
organizowanych przez inne instytucje obozach i koloniach wiązał się z licznymi
problemami i niezrozumieniem potrzeb tych dzieci, czy niezakwalifikowaniem ich na
wyjazd /dotychczas już siedmiokrotnie zorganizowaliśmy takie wyjazdy dla dzieci z
rodzinnych form pieczy/
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organizujemy szkolenia dla wychowanków i opiekunów zastępczych podnoszące ich
kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, czy grupy wsparcia dla opiekunów i
usamodzielnianych wychowanków;
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prowadzimy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu
rodzinnego wg programu naszego autorstwa pn. „Nowy Dom” zatwierdzonego decyzją
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., znak: DPR-I-5121-29-1-TU/13;
Uważamy, że nikt lepiej nie opowie o trudnościach rodzicielstwa zastępczego i
przygotuje potencjalnych kandydatów jak właśnie czynni opiekunowie zastępczy, którzy
na sobie „przerobili” bowiem te trudności.



Prowadzimy kampanie promujące idee rodzicielstwa zastępczego



organizujemy korepetycje przedmiotowe dla dzieci z rodzin zastępczych w miejscu
zamieszkania,



organizujemy cykliczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin
zastępczych i ich dzieci biologicznych oraz przyjętych /mikołajki, wycieczki, wyjazdy,
zwiedzanie ciekawych miejsc, wspólne grilowanie, itp./;
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organizujemy wsparcie rzeczowe i żywnościowe dla rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka /żywność z Banków Żywności oraz ARR; sponsorzy i darczyńcy
indywidualni, firmy, fundacje/;
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piszemy i realizujemy projekty wspierające rodzicielstwo zastępcze /FIO, Fundacje,
JST, TVP/ itp.



prowadzimy poradnictwo pedagogiczne i prawne dla opiekunów zastępczych
i usamodzielnianych wychowanków z pieczy.

Nowopowstałym jak i istniejącym rodzinom pomagamy m.in. w:







problemach wychowawczych
problemach emocjonalnych
budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci
kontaktach i pracy z rodzinami naturalnymi dzieci
problemach organizacyjnych i prawnych

Aktualnej planujemy utworzenie profesjonalnego Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Pieczy
Zastępczej.
.

Sporządził:
Magdalena Koczaj – Kizior
Prezes SND

