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1. Wstęp
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.135 ze zm.) o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje zasady i formy wspierania rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz
sprawowania pieczy zastępczej.
Zgodnie z preambułą ustawy, celem podstawowym jest;
1. dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, troska o ich harmonijny
rozwój i przyszła samodzielność życiowa oraz ochrona ich praw i wolności,
2. dobro rodziny, która stanowi podstawową komórkę społeczną oraz naturalne środowisko
rozwoju oraz dobro wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci. Cel ten może być
osiągnięty przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi
i rodzinami. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia pomocy rodzinie
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz określa
konsekwencje bezskuteczności udzielanej pomocy poprzez umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej.
Art. 180 pkt.1 przedmiotowej ustawy wskazuje na obowiązek opracowania przez
powiat 3 letniego programu rozwoju pieczy zastępczej. Powiat Pleszewski Uchwałą Rady
Powiatu Pleszewskiego Nr XVI/89/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., przyjął Powiatowy Program
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, który realizowany był przez Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
Przedstawiony program służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań,
ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej
w powiecie pleszewskim oraz jest podstawą do pozyskiwania środków finansowych
w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursów ofert
dotyczących realizacji rządowych programów w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy
zastępczej. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania programu mogą ulegać zmianom
i uzupełnieniom.
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Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powicie pleszewskim na lata 2015 – 2017
będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59,
z późn. zm.),
Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm.),
Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U z 2013., poz. 135 z późniejszymi zmianami).

1.1. Założenia do programu wynikające z aktów prawa międzynarodowego
i krajowego
Polityka społeczna wobec dziecka i rodziny jest przedmiotem zainteresowania
zarówno prawa polskiego jak i międzynarodowego. Prawa dziecka i rodziny zdefiniowane
i przyjęte zostały przez państwa członkowskie ONZ, w tym przez Rzeczpospolitą Polską
w „Konwencji o Prawach Dziecka” w 1989r. Konwencja w art. 9 odnosi się do dzieci, które
z przyczyn obiektywnych zostają sądownie umieszczone w pieczy zastępczej. Umieszczenie
dziecka, zgodnie z przyjętym dokumentem, w pieczy zastępczej musi być uzasadnione i jest
ostatecznością. Dziecku i rodzicom przysługuje niepodważalne prawo do wzajemnych
kontaktów chyba, że zagraża to dobrze pojętemu interesowi dziecka. Zarówno dziecko jak
i cała rodzina musi być traktowana, jako podmiot postępowania sądowego, opiekuńczego oraz
społecznego i obywatelskiego. Konwencja wskazuje na odpowiedzialność rodziców lub
opiekunów prawnych za opiekę i wychowanie dzieci, respektowanie ich praw do
nietykalności cielesnej, prawa do swobody wypowiedzi oraz wyznania. Art. 18 ust 2
Konwencji nakłada na państwa członkowskie obowiązek wspierania rodzin w dążeniu do
harmonijnego i bezpiecznego rozwoju i wychowania, oraz zobowiązuje do budowania sieci
instytucjonalnego wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich.
Nadrzędnym aktem prawa Rzeczpospolitej Polskiej jest Konstytucja, która w art. 48
wskazuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
4
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z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania
oraz jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić
tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a organy władzy publicznej
mają

obowiązek

ochrony

dziecka

przed

przemocą,

okrucieństwem,

wyzyskiem

i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy
władz publicznych. Regulacje dotyczące opieki i wychowania dziecka poza rodziną
biologiczną zawarte są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, która nakłada na samorządy obowiązek budowania lokalnego systemu
wsparcia w obszarze wychowania i pieczy zastępczej.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie jako Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie działa, jako Organizator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej na mocy Zarządzenia nr 41/2011 Starosty Pleszewskiego z dnia
21 października 2011 roku.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy przede wszystkim, zgodnie z art.
76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia

rodzinnego

domu

dziecka

oraz

wydawanie

zaświadczeń

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o
spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia
tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
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5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich
potrzeby;
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum
pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
12) prowadzenie

działalności

diagnostyczno-konsultacyjnej,

której

celem

jest

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej
oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie
psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz
rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której
mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnianie

rodzinom

zastępczym

zawodowym

i

niezawodowym

oraz

prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia
zawodowego;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów
pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6
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17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.
Zgodnie z art. 32 ust.2 zadanie organizacji pieczy zastępczej należy do powiatu.
Z kolei nadzór i opieka nad rodzinami zastępczymi należy do wyznaczonego przez
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art.77).
Jak stanowi art. 79 ust. 3 ustawy, praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie może
być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Ponadto, zgodnie z art.79
ust. 4 koordynator nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez
powiat. Nie może także pracować z więcej niż piętnastoma rodzinami. Organizator rodzinnej
pieczy zastępczej wybierając kandydata na stanowisko koordynatora kieruje się jego
kompetencjami i profesjonalizmem w wykonywaniu swoich obowiązków, którymi są:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą
lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu,
3) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej,
4) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
5) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
6) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej
pieczy zastępczej.
Jak widać zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej są zadaniami
kompleksowymi, dotyczącymi całokształtu funkcjonowania rodziny zastępczej oraz
rodzinnego domu dziecka. Należą do nich, bowiem zarówno działania związane
z udzielaniem wsparcia w codziennym wypełnianiu obowiązków przez osoby prowadzące
rodzinne formy pieczy zastępczej, wsparcie dla pełnoletnich wychowanków, kwestie
7
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formalne związane z organizacją pomocy specjalistycznej bądź kontrolą sytuacji prawnej
podopiecznych. Fachowość i rzetelność podejmowanych przez koordynatora działań ma
gwarantować zobowiązanie go przez ustawodawcę do systematycznego podnoszenia swoich
kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział
w szkoleniach i samokształcenie. Ponadto jest on uprawniony do korzystania z poradnictwa
zawodowego, które ma wzmocnić jego kompetencje i zapobiec wypaleniu zawodowemu.
3. Diagnoza rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ( Dz. U. z 2013 poz. 135 ze zm.) piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku
niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. W ustawie
wprowadzono pojęcie pieczy zastępczej i wskazano formy, w jakich piecza jest realizowana:
1. Formy rodzinne, w tym:
a) rodziny zastępcze:
- rodziny zastępcze spokrewnione,
- rodziny zastępcze niezawodowe,
- rodziny zastępcze zawodowe, w tym:
- pełniące funkcje pogotowia rodzinnego
- specjalistyczne
b) rodzinne domy dziecka.
2. Formy instytucjonalne:
a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym typu:
- socjalizacyjnego,
- interwencyjnego,
- specjalistyczno-terapeutycznego
- rodzinnego
b) Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
c) Interwencyjne ośrodki preadopcyjne
Celem pieczy zastępczej jest przede wszystkim praca z rodziną umożliwiająca powrót dziecka
do rodziny lub gdy nie jest to możliwe - dążenie do przysposobienia dziecka. Ponadto pobyt
w pieczy zastępczej ma na celu przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego
życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania bliskich
8
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i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, zdobywanie umiejętności
społecznych,

zaspokajanie

potrzeb

emocjonalnych

oraz

bytowych,

zdrowotnych,

edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dzieci.
3.1. Charakterystyka pieczy zastępczej na poziomie ogólnopolskim
Główny Urząd Statystyczny corocznie wydaje raport dotyczący funkcjonowania
systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej, na podstawie danych
pozyskanych z instytucji zajmujących się organizacją pieczy zastępczej. Podstawowym
źródłem informacji prezentowanych w publikacji są wyniki badań statystycznych
prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, dane pozyskane z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również dane Ministerstwa
Finansów.
Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo
opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej, od roku 2012 realizowana jest nie jak
dotychczas w ramach zadań pomocy społecznej, a poprzez system instytucjonalnej
i rodzinnej pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku
niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców umieszcza się je
w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych,

regionalnych

placówkach

opiekuńczo-

terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, rodzinach zastępczych lub
rodzinnych domach dziecka.
Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że od wielu lat można zaobserwować
proces powolnego, lecz systematycznego zwiększania udziału rodzin zastępczych lub
rodzinnych domów dziecka w sprawowaniu opieki zastępczej. W 2005 r. w rodzinach
zastępczych przebywało 49.667 dzieci, co stanowiło 71% ogółu umieszczonych w pieczy
zastępczej dzieci, natomiast w 2012 i 2013r. odpowiednio 57.885 oraz 57.442 dzieci, co
wynosiło ok.75% ogółu dzieci przebywających poza rodzina biologiczną.

Rodzinne formy pieczy zastępczej.
W końcu 2012 r. na terenie Polski funkcjonowało 39.500 rodzin zastępczych oraz
225 rodzinnych domów dziecka. W roku 2013 liczba rodzin zastępczych nieznacznie uległa
zmniejszeniu do 38.900, natomiast liczba rodzinnych domów dziecka zwiększyła się o 105
9
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i wyniosła 331 (wzrost o 47%). Taka sytuacja może być wynikiem przekształcenia części
rodzin zastępczych w rodzinne domy dziecka, w przypadku sprawowania opieki nad więcej
niż trojgiem dzieci. Większość rodzin zastępczych w roku 2012 stanowiły rodziny
spokrewnione z dzieckiem – 82,0% ogółu rodzin, dalej rodziny niezawodowe z dzieckiem –
13,5% i zawodowe rodziny zastępcze - 4,5%. W roku 2013 proporcje te uległy nieznacznej
zmianie tj. zmniejszyła się liczba rodzin spokrewnionych z dzieckiem (spadek o 17,3%), na
rzecz rodzin niezawodowych (wzrost o 7%) oraz rodzin zawodowych – wzrost o 0,3%
w skali kraju.
W ramach rodzin zawodowych w roku 2012 najliczniej reprezentowane były
rodziny zawodowe (39,5%), następnie rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego (29,1%).
Stosunkowo nieliczne były rodziny specjalistyczne (14,6%) oraz rodziny wielodzietne
(16,8%). Te drugie przekształcały się w rodziny zastępcze zawodowe lub rodzinne domy
dziecka.

Wykres 1. Rodzinne formy opieki zastępczej w Polsce w latach 2012-2013
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Wykres 2. Dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w Polsce w latach 2012-2013
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W 2012 r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę dla
51.600 dzieci do 18 roku życia oraz 6.300 dzieci w wieku 18-24. Wśród dzieci
przebywających

w rodzinnej pieczy zastępczej, najmniej było dzieci najmłodszych, tj.

w przedziale wiekowym 0-3 lata - 5.000, co stanowiło 8,7% ogółu dzieci, a wychowanków
w wieku 4-6 lat oraz osób pełnoletnich - po 6.300, tj. po 10,9%. Największy odsetek
stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat (22.300, tj. 38,6%) oraz 14-17 lat (17.900, tj. 31,0%).
Taka sama tendencja utrzymywała się w roku 2013r., w którym również największy
odsetek dzieci w pieczy zastępczej stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat (38%) oraz 14-17 lat
(31%). Najmniejszą liczbę dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły dzieci w grupie
wiekowej 0-3 lata (8%) oraz 4-6 lat (10%). Wychowankowie powyżej 18 roku życia
stanowili ok. 13% ogółu umieszczonych w pieczy zastępczej.
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej.
Pod koniec 2012 r. funkcjonowały 843 placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej,
z tego 841 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 regionalna placówka opiekuńczoterapeutyczna i 1 ośrodek preadopcyjny. Wśród tych pierwszych działało 270 placówek
rodzinnych, 414 socjalizacyjnych, 31 interwencyjnych, 4 specjalistyczno-terapeutyczne oraz
11
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122 placówki łączące zadania. Placówki te łączą działania socjalizacyjne (w 118
placówkach), interwencyjne (w 108 placówkach) oraz specjalistyczno-terapeutyczne (w 19
placówkach). Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 19.752,
w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -19.712.
W roku 2013 liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększyła się o 105
i wynosiła 946. Ponadto powstały 2 kolejne regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
i 1 ośrodek preadopcyjny. W porównaniu z rokiem 2012 o 30 zmniejszyła się liczba
placówek rodzinnych oraz o 5 zmalała liczba placówek łączących zadania. Zwiększyła się
natomiast liczba placówek socjalizacyjnych (o 123), palcówek interwencyjnych (z 31 na 40)
oraz specjalistyczno-terapeutycznych – wzrost o 8, a tym samym pomimo zwiększającej się
liczby rodzinnych form opieki nad dziećmi, nadal duże znaczenie w organizowaniu pieczy
zastępczej mają formy instytucjonalne.
W placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, które zapewniały stałą opiekę
całodobową, w ostatnim dniu roku 2012 przebywało 19.200 wychowanków (w ciągu roku
sprawozdawczego 28.000 dzieci), a w samych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
odpowiednio: 19.100 oraz 27.800 osób. Liczba wychowanków w poszczególnych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kształtowała się następująco:
typ rodzinny – 2.200 dzieci (2.500 w ciągu roku), typ socjalizacyjny – 9.000 (15.300w ciągu
roku), typ interwencyjny – 600 (1.800 w ciągu roku), typ specjalistyczno-terapeutyczny –
100 w ciągu roku, łącząca zadania – 4.900 (8.100 w ciągu roku): część socjalizacyjna 3.300.
(4.700. w ciągu roku), część interwencyjna 1.200. (2.500 w ciągu roku), część
specjalistyczno-terapeutyczna 500. (800 w ciągu roku).
Ponadto w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej przebywało 49 dzieci
(58 w ciągu roku), natomiast w ośrodku preadopcyjnym odpowiednio: 23 i 101 dzieci.
W roku 2013 w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, które zapewniały
stałą opiekę całodobową, przebywało 19.300 wychowanków (w ciągu roku sprawozdawczego
27.300 dzieci). Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach opiekuńczowychowawczych, kształtowała się następująco:
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne – 115 osób (202 w ciągu roku),
interwencyjne ośrodki preadopcyjne – 41 osób (138 w ciągu roku),

placówki

opiekuńczo-wychowawcze – 19.100. (27.000 w ciągu roku):
typu rodzinnego – 2.000 (2.300 w ciągu roku), typu
socjalizacyjnego – 12.800 (17.700 w ciągu roku), typu
interwencyjnego

–

800.

(2.100

w

ciągu

roku),

typu
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specjalistyczno-terapeutycznego – 200 (300 w ciągu roku),
łączące zadania – 3.400 (5.200 w ciągu roku).
Najmłodsi wychowankowie (do lat 6) stanowili 12,4% ogółu dzieci umieszczonych
w placówkach

instytucjonalnej

pieczy

zastępczej.

Najliczniejszą

grupę

tworzyli

wychowankowie w wieku 7-13 lat (31,9% ogółu wychowanków) oraz 14-17 lat (48,0%).
Osoby powyżej 18 rż. stanowiły 7,7%. Z powyższego zestawienia wynika, że liczba dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2012 i 2013
utrzymywała się na tym samym poziomie.
W roku 2013 zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w placówkach
rodzinnych oraz w placówkach łączących zadania, natomiast wzrosła liczba dzieci
w placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych. Największy wzrost liczby dzieci
zanotowano w placówkach specjalistyczno-terapeutycznych (o 200% w skali roku). Spadek
liczby dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych wynika ze zmniejszenia liczby tego
rodzaju instytucji w porównaniu z rokiem 2012. Znaczącym zjawiskiem jest również coraz
większe zapotrzebowanie na miejsca w placówkach specjalistyczno-terapeutycznych, co
świadczy o tym, że stale wzrasta liczba dzieci z problemami zdrowotnymi, wymagająca
specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Dużą grupę nadal stanowią dzieci poniżej 7
roku życia przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przyczyną takiej sytuacji jest
często brak miejsc w rodzinnych formach opieki lub konieczność umieszczania w pieczy
licznego rodzeństwa, wśród których znajdują się dzieci w różnych kategoriach wiekowych.
Z danych GUS wynika, że najwięcej dzieci w opiece zastępczej występuje
w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim, natomiast najmniej dzieci w pieczy
zastępczej przebywa w województwach podlaskim, opolskim i świętokrzyskim, czyli
odpowiednio

do

wielkości

i

liczby

mieszkańców.

Województwo

świętokrzyskie

charakteryzuje się wyższym niż średnia udziałem dzieci w placówkach rodzinnych, przy
niższym niż przeciętna wskaźniku liczby dzieci w placówkach całodobowych. Ponadto
w województwie

świętokrzyskim

odnotowano

najwyższą

wartość

udziału

dzieci

w placówkach rodzinnych (23,6 %). Warto zaznaczyć, że województwo świętokrzyskie
posiada jeden z najwyższych wskaźników w zakresie udziału dzieci z rodzinnej pieczy
zastępczej i placówek rodzinnych do całości pieczy zastępczej- 80,9%, co również stanowi
pozytywną tendencję w skali kraju.
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3.2. Charakterystyka pieczy zastępczej w Powiecie Pleszewskim w latach 2012 -2014
a) charakterystyka rodzinnej pieczy zastępczej
Poniżej przedstawiono schemat podziału rodzinnej pieczy zastępczej zgodnej z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

RODZINNE DOMY DZIECKA

RODZINY ZASTĘPCZE

RODZINY
SPOKREWNIONE

RODZINY
NIEZAWODOWE

RODZINY
ZAWODOWE,
W TYM:

POGOTOWIE
RODZINNE

DLA
MAŁOLETNICH
MATEK

SPECJALISTYCZNA

DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA
NIELETNICH

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej powiat zapewnia
opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodzina piecza zastępcza jest formą
tymczasowej opieki nad dzieckiem. Od kilkudziesięciu lat stanowi ona jedno z ważniejszych
ogniw systemu opieki zastępczej w Polsce. Obok adopcji jest ona najbardziej cenioną formą
opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny naturalnej. Stanowiąc bliskie dziecku
środowisko, pozwala nawiązać nowe, a czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym
zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa. Formami rodzinnej pieczy
zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r.
poz 135 z póź. zm.) są rodziny zastępcze:
- spokrewnione (małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
tj. babcia, dziadek, brat, siostra).
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Stan rodzin zastępczych spokrewnionych w latach 2012-2014 prezentuje poniższy wykres:
Wykres nr 1. Rodziny zastępcze spokrewnione 2012-2014
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Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

- niezawodowe (małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).
Stan rodzin zastępczych niezawodowych w latach 2012-2014 obrazuje poniższy wykres :

Wykres nr 2. Rodziny zastępcze niezawodowe 2012-2014
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Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

- zawodowe (małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), a
wśród nich:
a. pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (umieszcza się w nich nie więcej niż 3 dzieci,
w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej jest dopuszczalne
umieszczanie w tym samym czasie większej liczby dzieci - na pobyt okresowy, do czasu
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uregulowania ich sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4-8 miesięcy lub do zakończenia
postępowania sądowego o: powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie
w rodzinnej pieczy zastępczej).
b. specjalistyczna (umieszcza się w niej dzieci legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności

lub

orzeczeniem

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności oraz dzieci na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich, tj. niedostosowanych społecznie; w rodzinie tej może wychowywać
się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci).
Stan rodzin zastępczych zawodowych w latach 2012-2014 prezentuje poniższy wykres:
Wykres nr 3. Rodziny zastępcze zawodowe 2012-2014
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Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

- rodzinny dom dziecka (może w nim przebywać łącznie 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły
pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej).
Stan rodzinnych domów dziecka w latach 2012-2014 prezentuje poniższa tabela:
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Wykres nr 4. Rodzinne domy dziecka w latach 2012-2014
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Ogółem stan rodzin zastępczych na lata 2012r. – 2014r. w Powiecie Pleszewskim wynosił:
Wykres nr 5. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego w latach 2012 - 2014
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Wykres nr 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego w latach 2012 2014
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Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Jak wynika z zebranych powyżej danych, na terenie naszego powiatu zdecydowaną
większość stanowią rodziny zastępcze spokrewnione, tj. rodziny, w których opiekunami
dzieci są dziadkowie bądź rodzeństwo, następnie rodziny zastępcze niezawodowe, czyli
wujostwo lub osoby obce oraz rodziny zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.
Podopiecznymi pieczy zastępczej są dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach
zastępczych głównie na skutek zaniedbania ze strony rodziców biologicznych, przemocy
domowej i uzależnień. Część dzieci przebywa w rodzinach zastępczych na skutek utraty
jednego lub obojga rodziców.
Porównanie lat 2012 – 2014 pozwala na stwierdzenie, że liczba rodzin zastępczych
i dzieci w nich umieszczonych utrzymuje się na tym samym poziomie. Istnieje jednak
potrzeba utworzenia nowych zawodowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka
oraz rodzin zastępczych specjalistycznych, ponieważ od kilku lat wzrasta liczba dzieci
w pieczy zastępczej o szczególnych potrzebach zdrowotnych, posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności lub wskazania o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto wśród
małoletnich umieszczanych w pieczy zastępczej większość stanowią liczne rodzeństwa (troje
i więcej dzieci) lub wychowankowie w wieku powyżej 14 lat, dla których znalezienie miejsca
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w rodzinnych formach pieczy zastępczej stanowi dużą trudność. Ponadto w miarę możliwości
regulowana jest sytuacja prawna dzieci, dzięki czemu pozyskują własną rodzinę.
b) charakterystyka instytucjonalnej pieczy zastępczej
Poniżej przedstawiono schemat instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO
– WYCHOWAWCZE
(powiat)

SOCJALIZACYJNE

RODZINNE

REGIONALNE PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO –
TERAPEUTYCZNE
(samorząd wojewódzki)

INTERWENCYJNE

INTERWENCYJNE
OŚRODKI PREADOPCYJNE
(samorząd wojewódzki)

SPECJALISTYCZNE TERAPEUTYCZNE

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm. ):


zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne
potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne
i religijne,



realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,



umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd
postanowi inaczej,



podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,



zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,



obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,



zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
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Instytucjonalną pieczę zastępczą, zgodnie z art. 93 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej tworzą:


placówki opiekuńczo – wychowawcze,



regionalne placówki opiekuńczo – wychowawcze,



interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek opiekuńczo –

wychowawczych

o

charakterze

rodzinnym,

socjalizacyjnym,

interwencyjnym

lub

specjalistyczno – terapeutycznym, które zgodnie z w/w ustawą zapewniają opiekę
i wychowanie dzieciom powyżej 10 roku życia.
W strukturze jednostek organizacyjnych Powiatu znajdują się cztery placówki
opiekuńczo –wychowawcze:
1) Dom Dziecka w Pleszewie – placówka typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków,
2) Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie placówka typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków,
3) Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie – placówka typu interwencyjnego dla 14
wychowanków,
4) Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach – placówka typu rodzinnego dla 8
wychowanków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zajmuje się kierowaniem
małoletnich

do

placówek

opiekuńczo-wychowawczych.

Umieszczenie

dziecka

w całodobowej placówce następuje po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości udzielenia
pomocy rodzinie biologicznej przez osoby, które zajmują się pracą w obszarze pomocy
dziecku i rodzinie. W pierwszej kolejności, kiedy wystąpi konieczność zapewnienia opieki
całodobowej, rozważana jest możliwość umieszczenia dziecka w rodzinnej formie opieki
zastępczej, a tylko w przypadkach, gdy nie jest to możliwe małoletni zostaje umieszczony
w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Podstawą do umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej jest prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego. Dziecko może być przyjęte do
placówki opiekuńczo – wychowawczej również na wniosek rodzica, opiekuna prawnego bądź
na prośbę samego dziecka. W przypadkach konieczności zapewnienia natychmiastowej opieki
– na polecenie sędziego, kiedy jest doprowadzone przez policję, szkołę lub inne osoby,
placówki przyjmują dzieci bez skierowania oraz postanowienia Sądu.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach
opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno20
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terapeutycznego w okresie 4 lat od wejścia jej w życie, tj. od 1 stycznia 2012 roku, mogą być
umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2019 r., mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku
życia. Od stycznia 2020 roku w placówkach będą mogły przebywać jedynie dzieci powyżej
10 roku życia.

Umieszczanie dzieci poniżej tego wieku będzie możliwe tylko

w wyjątkowych sytuacjach szczególnie, gdy przemawiać za tym będzie ich stan zdrowia lub
dotyczyć rodzeństwa.
W konsekwencji ograniczenie liczby dzieci w placówkach opiekuńczo

–

wychowawczych powinno wpłynąć na aktywność działania ze strony powiatów w zakresie
pozyskiwania kandydatów do pełnienia roli rodzin zastępczych, zacieśniania współpracy
pomiędzy powiatem i gminą zmierzającą do skutecznej pracy z rodzinami biologicznymi
i ograniczenia liczby dzieci, które umieszczone są w różnych formach pieczy zastępczej.
Tabela 1. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu
pleszewskiego w latach 2012-2014

rok 2012

rok 2013

rok 2014

68

68

67

14

10

10

54

58

57

liczba umieszczonych dzieci w
placówkach na terenie powiatu
pleszewskiego, w tym:
liczba dzieci z terenu powiatu
pleszewskiego
- liczba dzieci z innych powiatów

Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Tabela 2. Dzieci z terenu powiatu pleszewskiego umieszczone w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów w latach 2012-2014

rok 2012

rok 2013

rok 2014

3

3

3

liczba dzieci z terenu powiatu pleszewskiego
umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów
Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
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4. Środki finansowe przeznaczone na pieczę zastępczą
Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pleszewie w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są
środki finansowe pochodzące:
z budżetu powiatu pleszewskiego z budżetu państwa zgodnie z art.187 ust.1 pkt.2
(ministra właściwego ds. rodziny).
z budżetu samorządów gminnych, zgodnie z art. 191 ust.9 i 10 ustawy.
z budżetów innych powiatów, zgodnie z art.191.ust.4 ustawy.
z odpłatności rodziców biologicznych.
pozyskane w ramach POKL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu
pleszewskiego finansowane są głównie z budżetu powiatu pleszewskiego.
Powiat Pleszewski, jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed
skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub umieszczeniem w rodzinie
zastępczej ponosi wydatki na utrzymanie wychowanków w wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania w danej placówce oraz w łącznej kwocie świadczeń
przysługujących danej rodzinie zastępczej. Jednocześnie Powiat Pleszewski otrzymuje zwrot
kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu pleszewskiego.
Tabela 3. Wydatkowane środki pieniężne na świadczenia dla rodzin zastępczych wraz
z wynagrodzeniami w latach 2012-2014

Rok

Środki pieniężne wydatkowane dla rodzin
zastępczych

2012

1.367.353,00 zł.

2013

1.406.666,35 zł.

2014

1.461.010,74 zł.

Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
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Tabela 4. Wydatki Powiatu Pleszewskiego w latach 2012, 2013 i 2014 na utrzymanie dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rok

Liczba dzieci

Roczny koszt realizacji porozumień

2012

13

162.961,46 zł.

2013

13

171.156,24 zł.

2014

14

183.714,09 zł.

Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Tabela 5. Dochody Powiatu Pleszewskiego w latach 2012, 2013 i 2014 na utrzymanie dzieci
pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Pleszewskiego.

Rok

Liczba dzieci

Roczny koszt realizacji porozumień

2012

36

489.250,19 zł.

2013

44

530.170,15 zł.

2014

33

611.611,63 zł.

Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Tabela 6. Wydatki Powiatu Pleszewskiego w latach 2012, 2013 i 2014 na utrzymanie dzieci
umieszczonych w placówkach-opiekuńczo wychowawczych na terenie innych
powiatów.

Rok

Liczba dzieci

Roczny koszt realizacji porozumień

2012

3

114.570,88 zł

2013

3

105.646,72 zł.

2014

3

125.302,96 zł.

Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
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Tabela 7. Dochody Powiatu Pleszewskiego w latach 2012, 2013 i 2014 na utrzymanie dzieci
pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Rok

Liczba dzieci

Roczny koszt realizacji porozumień

2012

97

2.136.143,66 zł.

2013

85

2.233.986,71 zł.

2014

86

2.272.050,21 zł.

Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Z powyższych danych wynika, że liczba dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
utrzymuje się na stałym poziomie. Systematycznie jednak następuje wzrost wydatków
ponoszonych przez powiat pleszewski za pobyt dzieci na terenie innych powiatów. Sytuacja
ta jest wynikiem wzrostu wydatków oraz wprowadzeniem nowych rodzajów świadczeń
przysługujących rodzinom zastępczym oraz wzrostu średnich miesięcznych wydatków na
utrzymanie dziecka. Podobnie liczba dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie powiatu pleszewskiego utrzymuje się od kilku lat na tym samym
poziomie lub nieznacznie spada, a dochody z tego tytułu wzrastają.
Odpłatność gmin za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Od 2012r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191)
nakłada na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dziecka umieszczonego
w pieczy zastępczej. W myśl obowiązujących przepisów, gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej
ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
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Tabela 8. Dochody Powiatu – środki finansowe poniesione przez gminy za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej

Wyszczególnienie

rok 2012

rok 2013

rok 2014

Dzieci przebywające w rodzinach

6334,63 zł.

35.610,26 zł.

80.414,41 zł.

9835,51 zł.

7601,05 zł

26.100,54 zł.

16.170,14 zł.

43.211,31 zł.

106.514,95 zł.

zastępczych
Dzieci przebywające w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
Razem Dochody

Źródło: Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Pleszewie

5. Roczne limity powstających rodzinnych form pieczy zastępczej.
Limit rodzin zastępczych zawodowych planowany w powiecie pleszewskim na lata
2015-2017
Art.180 pkt 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza
obowiązek planowania i limitowania rodzin zastępczych zawodowych. W roku 2012
w powiecie pleszewskim rozpoczął się proces przekwalifikowania rodzin zastępczych
niezawodowych w zawodowe. Aktualnie na naszym terenie funkcjonują 3 rodziny zastępcze
zawodowe oraz 1 rodzinny dom dziecka. Liczba rodzin zastępczych zawodowych na obecne
potrzeby nie jest wystarczająca. Konieczne jest, zatem sukcesywne zwiększanie ilości rodzin
zastępczych zawodowych.
Na podstawie analizy danych dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie
powiatu pleszewskiego ustala się limit rodzin zastępczych na lata 2015-2017
Tabela 9. Planowany limit rodzin zastępczych zawodowych.
ROK

Planowany limit rodzin zastępczych zawodowych, w tym
rodzinnych domów dziecka

2015

1-2* rodzin

2016

1-2 *rodzin

2017

1-2* rodzin

*Pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
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Powyższa tabela określa liczbę rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka,
które planuje się utworzyć w kolejnych latach. Jednocześnie należy podkreślić, że założone
limity mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb, zmieniającej się sytuacji oraz
posiadanych środków finansowych.
6. Cel główny i cele szczegółowe programu

CEL GŁÓWNY:
Zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia nad rodziną i dzieckiem.
Głównym celem realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na
terenie powiatu pleszewskiego w latach 2015 – 2017” jest zorganizowanie efektywnego
systemu wsparcia nad rodziną i dzieckiem. Cel ten rozwinięty został o trzy cele szczegółowe
(patrz tabela nr 10 )które wskazują na główne obszary działań w obrębie zadań wynikających
z pieczy zastępczej. Dziecku, któremu rodzina naturalna nie może zapewnić bezpośredniej
opieki i wychowania należy zorganizować opiekę zastępczą. Szansą wzrastania dziecka w
warunkach zbliżonych do naturalnych są rodziny zastępcze. Obecne rozwiązania ustawowe
kładą nacisk na rozwijanie rodzinnych zastępczych form opieki oraz kompleksową pracę z
rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do domu. Pozyskanie kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej oraz wspieranie tych rodzin zastępczych, które już funkcjonują
przyczyni się do wzmocnienia obecnego systemu opieki w powiecie pleszewskim.
Tabela 10. Cele szczegółowe
Lp

1

Doskonalenie
systemu opieki
nad dziećmi

WSKAŹNIKI

KIERUNKI DZIAŁAŃ

CELE

1. Udział

w

kampaniach

promujących

idee 1. Liczba pozyskanych kandydatów
do

rodzicielstwa zastępczego
2. Pozyskanie i przygotowanie kandydatów do

pełnienia

funkcji

rodziny

zastępczej.

umieszczonymi

pełnienia funkcji niezawodowej i zawodowej 2. Liczba przeprowadzonych szkoleń

w pieczy

rodziny

zastępczej.

rodzinnego domu dziecka

zastępczej

i

do

prowadzenia

do

pełnienia

funkcji

rodziny

zastępczej.

3. Organizacja szkoleń kandydatów do pełnienia 3. Liczba rodzin, które otrzymały
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funkcji rodziny zastępczej.
4. Aplikowanie w ramach ogłaszanych konkursów
ofert

na

realizacje

zadań

poszerzających

świadectwo

kwalifikacyjne

pełnienia

funkcji

w

środowisku

lokalnym

zastępczych form opieki rodzinnej
6. Bieżące rozwiązywanie
poprzez

rodziny

zastępczej.

i uzupełniających realizację zadań ustawowych. 4. Liczba
5. Promowanie

do

zastępczych

rodzin

korzystających

z

pomocy

specjalistycznej.

problemów rodzin

umożliwienie

im

dostępu

do specjalistycznej pomocy psychologicznej.

2

Rozwijanie
współpracy z
rodziną
naturalną

1. Współpraca z rodzicami naturalnymi dziecka 1. Liczba dzieci, które powróciły
umieszczonego w pieczy zastępczej.

do rodziny naturalnej.
rodzin

2. Prowadzenie grup wsparcia mających na celu 2.Liczba
podnoszenie

opiekuńczo-

kompetencji

z

grup

oceny

sytuacji

dziecka

umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny

z

asystentem

konsultacji
rodziny

lub

wystawionych

pozwów

alimentacyjnych do Sądu.

dom dziecka.

4. Dochodzenie na rzecz dziecka przebywającego 5.Ilość
w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych
odpłatności

za

pobyt

dziecka

odstępujących

pieczy

lub

decyzji
ustalających

opłatę za pobyt dziecka w pieczy

6. Umożliwienie i pomoc w kontaktach dzieci 6.Liczba
w

wydanych

zastępczej.

umieszczonego w pieczy zastępczej.

umieszczonych

rodzin

pracownikiem socjalnym.

rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny 4.Ilość

5. Ustalenie

dla

dokonanych

3. Udział asystenta rodziny w posiedzeniu zespołu 3.Ilość
okresowej

wsparcia

biologicznych.

wychowawczych.

ds.

korzystających

zastępczej

dzieci

spotkań

z rodzicami biologicznymi.

z rodzinami naturalnymi.
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3.

Wsparcie
istniejących
rodzin

1. Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy 1. Liczba zatrudnionych
koordynatorów

zastępczej.
2. Szkolenia już istniejących rodzin zastępczych:

niezawodowych, zawodowych, prowadzących 2. Liczba

powiecie

rodzinny

pleszewskim

spokrewnionych.
3. Poradnictwo

dziecka

rodzin

rodzin:

specjalistyczne
rodzinne

niezawodowych,

dla

prawne,
rodzin

zawodowych,

prowadzących

domy

szkoleniach,

4. Wspieranie
wypełnianiu

rodziców

zastępczych

funkcji

wychowawczej,

opiekuńczej.

konferencjach.
rodzin

zastępczych

rodzinnych

zawodowych,
domu

korzystających

dziecka

z

poradnictwa

specjalistycznego
świadczeń

5. Udzielanie

finansowych,

obligatoryjnych i fakultatywnych

rodzinom

6. Zatrudnienie osób do pomocy przy opiece nad

psychologiczne, rodzinne.
rodzin

niezawodowych,

zawodowych,

spokrewnionych

i

rodzinny

prowadzących

wniosek rodziny zastępczej i prowadzących

w grupie wsparcia.
5. Kwota

Centrum

świadczeń

zastępczych

i

dla

rodzin

prowadzących

rodzinny dom dziecka w roku 2015-

powiatu pleszewskiego.
z

dom

uczestniczących

dziecka

7. Utworzenie rodziny pomocowej na terenie

tym
prawne,

dziećmi oraz przy pracach gospodarskich na

rodzinny dom dziecka.

w

poradnictwo

zastępczym i prowadzącym rodzinny dom 4. Liczba
dziecka.

oraz

spotkaniach,

niezawodowych,

spokrewnionych.

8. Współpraca

dziecka

spokrewnionych uczestniczących w

prowadzących rodzinny dom dziecka oraz 3. Liczba

w

niezawodowych,

zawodowych,
rodzinne

psychologiczne,
zastępczych

oraz

pieczy

zastępczej w roku 2015 -2017.

zastępczych w

dom

rodzinnej

Wolontariatu

2017.

w organizowaniu dla rodzin zastępczych oraz 6. Liczba

zatrudnionych

osób

prowadzących rodzinny dom dziecka pomocy

do pomocy przy opiece oraz przy

wolontariuszy.

pracach gospodarskich.
7. Ilość

utworzonych

rodzin

pomocowych.
8. Ilość wolontariuszy do udzielania
wsparcia.
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7. Zakładane rezultaty realizacji programu
1. Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin biologicznych dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej.
2. Zwiększenie liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinny dom dziecka.
3. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie
dostępu do specjalistycznej pomocy,

przyznawanie dodatkowych świadczeń dla

rodzin zastępczych zawodowych, zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, utworzenie rodziny pomocowej
oraz organizowanie pomocy wolontariuszy.
4. Zatrudnienie koordynatorów (1 koordynator na 15 rodzin zastępczych) celem
udzielania pomocy rodzinom sprawującym pieczę zastępczą w realizacji ich zadań
oraz współpracy z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi zatrudnionymi
w gminach na terenie powiatu pleszewskiego.
5. Zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej pod opiekę rodziny
biologicznej.
6. Poprawa funkcjonowania rodzin naturalnych.
7. Podniesienie prestiżu rodzin zastępczych jako istotnego elementu systemu pieczy
zastępczej.
8. Tworzenie zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
funkcjonujących w powiecie pleszewskim zgodnie z ustalonym limitem na dany rok
kalendarzowy.
8. Źródła finansowania.
Piecza zastępcza finansowana jest w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135
z późn. zm.).
Źródłem finansowania zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na
lata 2015 – 2017 są środki finansowe pochodzące:
1. z budżetu Powiatu Pleszewskiego,
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2. z

budżetu

Państwa

(Ministerstwo

Pracy

i

Polityki

Społecznej),Wojewoda

Wielkopolski
3. z budżetu samorządów gminnych,
4. z budżetu innych powiatów,
5. ze środków innych partnerów uczestniczących w Programie,
6. dotacje celowe.
9. Realizator i odbiorcy programu.
Program adresowany jest w szczególności do:
1. Rodziców i opiekunów prawnych;
2. Rodziców biologicznych;
3. Rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających;
4. Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i pomocowej
Koordynatorem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
oraz Organizatorem Pieczy Zastępczej będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie.
Dla osiągnięcia zamierzonego celu programu i realizacji zaplanowanych kierunków
działań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracować będzie z:
1. Samorządem Powiatu oraz samorządami z których pochodzą dzieci
2. Samorządem Województwa, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
(ROPS);
3. Administracją Rządową – Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia ;
4. Ośrodkami Pomocy Społecznej;
5. Powiatowym Urzędem Pracy (PUP);
6. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
7. Szkołami;
8. Sądem Rodzinnym, kuratorami zawodowymi i społecznymi;
9. Ośrodkami adopcyjnymi;
10. Policją;
11. Organizacjami pozarządowymi;
12. Służbą zdrowia;
13. Wolontariuszami;
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14. Sponsorami;
15. Lokalnymi mediami.
10. Monitoring i ewaluacja programu.
Monitorowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20152017

w

Powiecie

Pleszewie

odbywać

się

będzie

na

podstawie

sporządzonej

sprawozdawczości z wykonywania zadań oraz analizy informacji odnośnie realizacji
kierunków działań ujętych w Programie. Powyższe informacje przedkładane będą przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Radzie Powiatu. W zależności od

pojawiających się potrzeb oraz możliwości finansowych w zakresie rozwoju pieczy
zastępczej – Program będzie mógł ulec modyfikacji, a jego charakter pozostaje otwarty.
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