UCHWAŁA NR V/47/15
RADY POWIATU W WADOWICACH
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia 3 - letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Wadowickim na lata 2015 - 2017
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3a i 4, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 595, zm. poz. 645 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072)
oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 332) Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się 3-letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Wadowickim na lata 2015 - 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wstęp
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy na lata 2015 – 2017 jest zbiorem

celów

wyznaczających dalszy rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie
Powiatu Wadowickiego. Podstawą do opracowania programu jest art. 180 pkt 1 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z
którym do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Niesienie pomocy dzieciom, jak również
rodzinom znajdującym się w kryzysie jest priorytetem dla każdej instytucji działającej w
obrębie szeroko rozumianej pomocy społecznej. Nadrzędnym celem programu jest pomoc i
wsparcie rodziny i dziecka w powiecie wadowickim. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy
stworzony jest w oparciu

o realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, jest jednocześnie kontynuacją programu rozwoju pieczy na lata 2012-2014. Cele
programu zostały przygotowane w oparciu o diagnozę pieczy zastępczej z lat ubiegłych, do
jego przygotowania wykorzystano sprawozdania i informacje własne z PCPR, informacje
pozyskane z gmin, oraz dane ze sprawozdań GUS. Niniejszy program wskazuje konieczność
działań skierowanych do rodzin znajdujących się w kryzysie, ale także działań skierowanych
na wzmocnienie i wsparcie idei rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy wychowankom
opuszczającym pieczę, a także podniesienie jakości wychowania dzieci przebywających w
instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej jest zbieżny z założeniami
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018.
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Podstawy prawne Programu
Działania w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, w tym zadania zapisane w niniejszym
Programie, podejmowane są i realizowane w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r., Nr 78 poz. 483 z późn. zm.);
2) Konwencja o Prawach Dziecka;
3) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.
595 z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t.
Dz. U. z 2015r., poz. 332) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie;
5) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z
późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie;

Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej precyzuje obowiązki
organizatora pieczy zastępczej pod względem pracy merytorycznej, jak również rozwiązań
finansowych, mających na celu wsparcie rodzicielstwa zastępczego. Ustawa ta wyraźnie
oddziela obowiązki pracy z rodziną biologiczną a rodzinną pieczą zastępczą. Obowiązek
pracy z rodziną jest zadaniem gminy. Organizacja pieczy natomiast, należy do obowiązków
powiatu, w tym przypadku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.
Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej jest zbiorem celów i założeń pracy
z rodzinami zastępczymi, ale nie może być stworzony bez założenia współpracy
z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie, a także współpracy z rodzicami
biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Stąd niezbędna jest współpraca
z gminami, zarówno pod kątem finansowym jak i merytorycznym, z wyznaczonymi w tym
celu asystentami rodzin.
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Zadania gminy
Gmina jest podstawową jednostką samorządową, której zadaniem jest praca z rodziną,
poprzez wyznaczoną do tego instytucję, najczęściej ośrodkiem pomocy społecznej ale także
innymi instytucjami do tego powołanymi. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności
w formie:
1) poradnictwa i konsultacji specjalistycznych
2) terapii i mediacji
3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług specjalistycznych i opiekuńczych
4) pomocy prawnej, szczególnie z zakresu prawa rodzinnego
5) organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanych dalej grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi.

W ramach działań profilaktycznych w gminie, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej wprowadza następujące priorytety:
1) Obowiązek opracowania i realizowania przez samorządy gminne lokalnych programów
wspierania rodziny;
2) Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych przez:
a) Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
(placówek w formie opiekuńczej, np.: koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska
wychowawcze oraz placówek

w formie specjalistycznej organizujących zajęcia

socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne).
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka
poza rodziną. W przypadku gdy w wyniku analizy rodziny wyniknie potrzeba pracy
z rodziną, gmina może przydzielić rodzinie asystenta rodziny.
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Tab 1. Zatrudnienie asystentów w poszczególnych gminach powiatu wadowickiego
(stan na miesiąc listopad 2014 roku)
Gmina:

Liczba asystentów
rodzin

Liczba rodzin objętych
pomocą asystentów

Czy liczba asystentów jest
wystarczająca

Wadowice

1

16

nie

Kalwaria Z.

1

18

tak

Andrychów

2

37

nie

Tomice

1

12

tak

Wieprz

1

10

nie

Stryszów

1

4

tak

Spytkowice

1

11

tak

Brzeźnica

1

6

tak

Lanckorona

1

8

tak

Mucharz

1

4

tak

Źródło: PCPR Wadowice

Rola asystenta rodziny po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej:
 W celu przygotowania rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka, przekazanie
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest
opracowany i realizowany przez asystenta rodziny we współpracy z członkami rodziny i
w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 Udział w przygotowaniu planu pomocy dziecku, we współpracy z koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej i odpowiednio rodziną zastępczą, prowadzącym rodzinny
dom dziecka lub we współpracy z placówką opiekuńczo-wychowawczą (wychowawcą
dziecka);
 Udział przy dokonywaniu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
(rodzinnej i instytucjonalnej) przez zespół, w skład którego wchodzi m.in. asystent
rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka;
4) Udział przy dokonywaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom
dziecka.
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Zadania powiatu
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem
powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na
terenie Powiatu Wadowickiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej zostało
wyznaczone

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, zarządzeniem nr

90.2011 z dnia 17.10.2011r.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) Prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

lub kierowania rodzinnym domem dziecka;
2) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
3) Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym
i osobom prowadzącym rodzinne domy 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;
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;
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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 dopełnienia 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 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) Zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu

podnoszenie ich kwalifikacji;
16) Przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
17) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
18) 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;
19) Współpraca z sądem oraz informowanie, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd o

całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka w celu:
1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3) modyfikowania planu pomocy dziecku;
8

Id: C8BAD51A-6CDC-4CDA-92AC-AF1F035EBB35

4) monitorowania procedur

adopcyjnych

dzieci

z

uregulowaną

sytuacją prawną

umożliwiającą przysposobienie;
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie
przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje na
posiedzeniu z udziałem:
1) odpowiednio rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka;
2) pedagogiem;
3) psychologiem;
4) właściwym asystentem rodziny;
5) przedstawicielem ośrodka adopcyjnego;
6) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
7) rodzicami dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej.
Do udziału w ww. posiedzeniu mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele m.in.
sądu, OPS, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych, a także osoby bliskie dziecku.
Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niż:
1) co 3 miesiące – w przypadku dzieci poniżej 3 lat;
2) co 6 miesięcy – w przypadku dzieci powyżej 3 roku życia.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje również oceny rodziny zastępczej
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy:
1) pierwsza ocena –przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka,
2) druga ocena – po upływie roku od dokonania pierwszej oceny,
3) kolejne oceny – nie rzadziej, niż co 3 lata.
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Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnia i wyznacza, po zasięgnięciu opinii
rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, Organizator rodzinnej pieczy
zastępczej.

Charakterystyka rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,
będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka);
b) niezawodowa (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,
niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka);
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka;
3) rodziny pomocowe (sprawujące opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego
niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą).
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku
opieki i wychowania przez rodziców. W przypadku gdy rodzice biologiczni nie mogą dalej
wypełniać wobec swojego dziecka funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zostają oni
pozbawieni władzy rodzicielskiej albo władza ta zostaje im ograniczona bądź zawieszona na
podstawie orzeczeń sądowych. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w stosunku do rodziców
wiąże się bądź z nadzorem kuratorskim lub umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
Najczęściej do rodziny zastępczej trafiają dzieci rodziców o ograniczonej

władzy

rodzicielskiej. Ograniczając władzę rodzicielską rodzicom sąd zobowiązuje ich jednocześnie
do poprawy swojej sytuacji. Zgodnie z obowiązującą ustawą - piecza zastępcza jest bowiem
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formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. W sytuacji, kiedy dziecko nie może wychowywać
się w swojej rodzinie biologicznej, najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie mu opieki w
pieczy zastępczej. Nadrzędnym zadaniem w tym momencie staje się zintensyfikowane
działanie instytucji (gminy) poprzez wsparcie i pomoc rodzicom biologicznym, aby dzieci w
jak najszybszym czasie mogły wrócić pod ich opiekę. Z uwagi na przejściową formę opieki
zastępczej, zmiany wprowadzone do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 19 września 2014r., nałożyły na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
obowiązek przekazanie do sądu w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w
pieczy zastępczej, informacji o ustaniu przyczyn umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i
możliwości jego powrotu do rodziny biologicznej lub w przypadku braku takiej możliwości,
złożenie wniosku do sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. W innym przypadku
małoletnie dziecko może pozostać w rodzinie zastępczej do czasu osiągnięcia pełnoletniości,
a w przypadku podjęcia dalszego kształcenia – nie dłużej niż do 25 r. ż.
W wyniku zmiany sytuacji prawnej, przywrócenia lub pozbawienia władzy
rodzicielskiej rodzicom biologicznym, może ustać potrzeba sprawowania dalszej pieczy
zastępczej. Kandydaci na rodziny zastępcze, podejmując decyzję o utworzeniu rodziny
zastępczej, muszą posiadać świadomość czasowości opieki nad dzieckiem, brać pod uwagę i
akceptować możliwość powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w
rodzinie adopcyjnej.

11
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Schemat działania instytucji w chwili umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej:
Następuje na podstawie Postanowienia Sądu lub w wyniku
interwencji służb ( policja, pracownik socjalny, kurator ). Dziecko
może trafić do pogotowia rodzinnego,placówki opiekuńczo –
wychowawczej (w takiej sytuacji sąd wydaje niezwłocznie
postanowienie zabezpieczające .

odebranie dziecka

praca w gminie, objęcie
rodziców biologicznych

umieszczenie dziecka

umieszczenie dziecka w placówce

pomocą OPS

w rodzinnej pieczy zastępczej

opiekunczo - wychowawczej

- podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych opiekunów
zastępczych
- organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych
- organizowanie grup wsparcia
- organizacja spotkań integracyjnych dla rodzin
- pomoc specjalistyczna – prawna i psychologiczna rodzin
- podnoszenie kompetencji rodzicielskich i zawodowych poprzez udział
w
projekcie unijnym
- diagnostyka i wsparcie psychologiczne dzieci umieczonych w pieczy
- wsparcie finansowe

- diagnoza problemów
- wyznaczenie kierunków
działań - pomoc
specjalistyczna

objęcie rodziny pomocą

objęcie rodziny zastępczej

asystenta rodziny

pomocą koordynatora
- udzielenie pomocy rodzinom i prowadzącym rodzinne domy dziecka pomocy w
realizacji ustawy
- pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
- zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną
- udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej
- wydawanie opinii w przedmiocie wystąpienia dyrektora PCPR powództwa w sprawie
o
alimenty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej
- sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w
rodzinie
zastępczej i możliwości powrotu dziecka do rodziców biologicznych na
potrzeby sądu
- współpraca z ośrodkiem adopcyjnym
- współpraca z placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym
zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi
- wspieranie aktywności społecznej rodzin
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu,
utrzymaniu pracy
zarobkowej
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców,
mających
na celu kształtowanie prawidłowych wzorców
rodzicielskich i umiejętności
społecznych

plan pomocy dziecku

plan pomocy rodzinie
do
głównych
zadań
asystenta
należy
opracowanie i
planu pracy z rodziną we
współpracy z członkami
rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym.
Plan taki jest
również opracowywany we współpracy
z
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, jest
skoordynowany
z
planem pomocy dziecku
umieszczonego w pieczy zastępczej

zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu:

dokonywanie oceny sytuacji dziecka w celu ustalenia zasadności
pobytu w pieczy zastępczej, przy udziale min asystenta, koordynatora
pedagoga szkolnego, rodziców biologicznych

dziecka

rodziców biologicznych
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- ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka
- analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną
- modyfikowania planu pomocy dziecku
- monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną umożliwiającą przysposobienie
- oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb
- oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go
w
rodzinnej pieczy zastępczej
- informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce
działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności
leczniczej lub pomocy społecznej

zgodnie z art 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator
rodzinnej pieczy zastępczej - w terminie 18 miesięcy od dnia
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składa do
właściwego sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z
urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka
celem
uregulowania jego sytuacji prawnej

uregulowanie sytuacji prawnej

powrót dziecka do

plan pomocy rodzinie przygotowuje koordynator
we
współpracy z rodziną zastępczą oraz
asystentem
rodziny

pozostanie w rodzinie

adopcja

12

zastępczej

Charakterystyka rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie
wadowickim
W powiecie wadowickim funkcjonują rodziny zastępcze:
1) spokrewnione,
2) niezawodowe,
3) zawodowe, tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,
4) rodzinne domy dziecka.

Nie funkcjonuje natomiast żadna rodzina zawodowa specjalistyczna.
Rodzaje i ilość rodzin na przełomie lat 2012-2014 przedstawiają poniższe tabele:
Tab.2.Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w Powiecie
Wadowickim, stan na dzień 31.12.2012r.
Rodziny
zastępcze
spokrewnione
z dzieckiem
63

Liczba rodzin
Liczba
umieszczonych
dzieci
Źródło: PCPR Wadowice

85

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

Pogotowia
rodzinne

Rodzinny
Dom
Dziecka

Razem

46

4

3

4

120

64

13

6

24

192

Liczba wszystkich rodzin w ciągu roku 2012 wynosiła 140, natomiast liczba
umieszczonych w rodzinach dzieci w ciągu całego roku wynosiła 226.
Tab.3.Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w Powiecie Wadowickim
stan na dzień 31.12.2013 r.
Rodziny
zastępcze
spokrewnione
z dzieckiem
64

Liczba rodzin
Liczba
umieszczonych
dzieci
Źródło: PCPR Wadowice

85

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

Pogotowia
rodzinne

Rodzinny
Dom
Dziecka

Razem

44

3

3

4

118

63

6

4

25

183

Liczba wszystkich rodzin w ciągu roku 2013 wynosiła 133, natomiast liczba umieszczonych
w rodzinach dzieci w ciągu całego roku wynosiła 229.
13
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Tab.4.Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w Powiecie Wadowickim
stan na dzień 31.12.2014 r.
Rodziny
zastępcze
spokrewnione
z dzieckiem
56

Liczba rodzin
Liczba
umieszczonych
dzieci
Źródło: PCPR Wadowice

79

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

Pogotowia
rodzinne

Rodzinny
Dom
Dziecka

Razem

45

3

2

4

110

71

10

2

25

187

Liczba wszystkich rodzin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosiła
134, natomiast liczba umieszczonych w rodzinach dzieci w ciągu tego okresu wynosiła 231.
Jak wynika z analizy powyższych danych, na terenie naszego powiatu ogólna liczba rodzin
zastępczych i liczba umieszczonych w nich dzieci utrzymuje się na podobnym poziomie.
Dotychczas zdecydowaną większość stanowią spokrewnione i niezawodowe rodziny
zastępcze. W okresie 2012-2014 żadnej zmianie nie uległa liczba funkcjonujących na terenie
powiatu wadowickiego rodzinnych domów dziecka, zmniejszyła się natomiast liczba
funkcjonujących rodzin zawodowych, oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
W 2013r. rozwiązana została 1 rodzina zastępcza zawodowa, natomiast w 2014r. swoją
działalność zakończyło 1 pogotowie rodzinne oraz kolejna rodzina zastępcza zawodowa.
Z kolei jedna z rodzin zastępczych niezawodowych została przekształcona w rodzinę
zastępczą zawodową.
Wykres 1. Liczba rodzin zastępczych ogółem w latach 2012-2014 według stanu na koniec
roku

14
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Wykres 2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2012-2014 według stanu na
koniec roku

W roku 2012 roku, zgodnie z postanowieniami sądu, utworzonych zostało 18
nowych rodzin zastępczych, w tym: 12 spokrewnionych i 6 niezawodowych. Ponadto, w
2012 roku utworzono 4 rodzinne domy dziecka, które powstały na skutek przekształcenia
funkcjonujących wcześniej na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych. W pieczy zastępczej w 2012r umieszczono
ogółem 34 dzieci.
W roku 2013 roku utworzonych zostało 16 nowych rodzin zastępczych, w tym: 11
spokrewnionych i 5 niezawodowych. Do pieczy zastępczej z kolei, trafiło podobnie jak w
roku poprzednim 34 nowych dzieci.
Do końca 2014 roku powstało 16 nowych rodzin zastępczych, w tym: 11
spokrewnionych i 5 niezawodowe. Do tego czasu też, zapewniono opiekę w pieczy zastępczej
dla 39 nowych dzieci.
Jak można zaobserwować w powyższym porównaniu rodzin, tendencja związana z
ilością utrzymujących się rodzin zastępczych a także liczbą przebywających w pieczy dzieci
pozostaje od kilku lat na podobnym poziomie. Pozwala to na zaplanowanie środków w
budżecie i racjonalne gospodarowanie nimi. Pozwala to jednak przede wszystkim na
stworzenie i zaplanowanie precyzyjnego planu pracy z rodziną, oraz dzieckiem opartego na
15
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wnikliwej analizie rodziny, zaoferowaniu tym samym coraz wyższej jakości pomocy.
Wszelkie działania ukierunkowane są bowiem na jak najszybszy powrót dzieci pod opiekę
rodziców biologicznych, bądź adopcję dzieci. Niezbędna staje się więc tu współpraca z min.
asystentem, praca ze szkołą oraz innymi instytucjami pomocowymi polegająca na stworzeniu
wspólnego modelu pracy z rodziną i dzieckiem. W założeniach nowelizacji ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działania zmierzające do uregulowania
sytuacji prawnej dziecka stają się celem nadrzędnym, o określonym z góry czasie wykonania
(art. 47 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Celem pracy wszystkich
służb i instytucji zaangażowanych w pomoc rodzinie jest podejmowanie działań na rzecz
powrotu dziecka z rodziny zastępczej do jego rodziny biologicznej. Z tym wiąże się
obowiązek pracy z rodziną biologiczną i kontrolowanie sytuacji dziecka, czy nie uległa ona
poprawie umożliwiającej jego powrót pod opiekę rodziców. Ważne jest aby pracę z rodzicami
podjąć w jak najkrótszym czasie po umieszczeniu dziecka, kiedy rodzice są najbardziej
zdeterminowani do działania. Ważne jest więc, aby rodzina zastępcza znajdowała się w miarę
blisko rodziny biologicznej, aby kontakt był możliwy i aby podtrzymywać pozytywne więzi
między dzieckiem a jego rodziną biologiczną. Podstawą powrotu dziecka do środowiska
rodzinnego jest reintegracja rodziny. Warunkami koniecznymi do reintegracji są:
1) poprawa sytuacji materialnej rodzin naturalnych,
2) uregulowanie sytuacji prawnej rodziny,
3) systematyczna praca z rodziną w celu wyeliminowania istniejących dysfunkcji (problem
uzależnienia od alkoholu rodziców biologicznych, długotrwałe bezrobocie, stan ich
zdrowia, itp.).
Dziecko, jeśli nie ma szans na powrót do rodziny biologicznej, bądź rodzice zrzekną się przed
Sądem władzy rodzicielskiej, bądź kiedy zostaną tej władzy pozbawieni, powinno się w
pierwszej kolejności umieszczać te dzieci w rodzinie adopcyjnej. W latach 2012-2014
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zgłosiło 16 dzieci do Ośrodka
Adopcyjno - Opiekuńczego.

16
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Wnioski z analizy rozwoju pieczy zastępczej w powiecie w latach 2012-2014:
Tab.5.Liczba dzieci, które opuściły rodziny zastępcze 2012-2014
Liczba

dzieci,

wróciły

do

2012 rok

2013 rok

2014 rok

8

13

20

2

10

1

które

rodziców

biologicznych
Liczba

dzieci,

trafiły

do

które
rodzin

adopcyjnych
Źródło: PCPR Wadowice

Dokonując analizy rozwoju pieczy zastępczej w latach 2012-2014, należy zwrócić
uwagę na fakt, że w efekcie realizacji podjętych działań (szczegóły zawierają sprawozdania z
działalności PCPR za 2012 i 2013 rok), aż 69 dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym 41
dzieci wróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 13 dzieci zostało przysposobionych. Jest
to zasadnicza zmiana w porównaniu do lat poprzednich. Kluczowym znaczeniem wydaje tutaj
systematyczny rozwój zespołu ds. pieczy zastępczej, podniesienie jakości pracy zespołu,
praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z rodzinami oraz poszerzenie i rozwijanie
zakresu pomocy specjalistycznej. Bardzo ważnym elementem jest równoczesna praca z
rodzicami biologicznymi organizowana w obrębie gminy, wsparcie asystentów rodziny,
dostęp do pomocy specjalistycznej, grup pomocy itp.

Wnioski do programu rozwoju pieczy na lata 2015-2017
1) należy systematycznie rozwijać działalność zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
poprzez min. poszerzanie kompetencji pracowników, zapewnienie szkoleń, grup wsparcia,
itp.;
2) niezbędny jest rozwój usług specjalistycznych, tj. psychologicznych

ze względu na

poszerzenie zakresu obowiązków wynikających z ustawy (art. 47 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej);
3) należy zapewnić wsparcie i rozwój istniejących rodzin zastępczych, poprzez organizację
szkoleń,

organizowanie

grup

wsparcia,

specjalistycznego;
17

Id: C8BAD51A-6CDC-4CDA-92AC-AF1F035EBB35

zapewnienie

dostępu

do

poradnictwa

4) niezbędne jest poszerzenie współpracy z gminą, min poprzez organizowanie cyklicznych
spotkań z asystentami, wymianę doświadczeń, tworzenia wspólnego i kierunkowego
planu pomocy rodzinie i dziecku;
5) bardzo istotnym jest stałe pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej,

poszerzanie

świadomości

o

rodzicielstwie

zastępczym,

kampania

informacyjna, ocieplanie wizerunku rodzicielstwa zastępczego;
6) należy doskonalić mechanizm wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej poprzez utrzymanie
wsparcia finansowego, realizując zarówno zadania obligatoryjne, jak i fakultatywne,
wynikające z ustawy;
7) należy wykorzystywać możliwości wsparcia poprzez organizowanie wolontariatu, osób
do pomocy;
8) należy w dalszym ciągu korzystać z możliwości wsparcia z funduszy unijnych, realizując
projekty systemowe.

Charakterystyka
instytucjonalnej
w Powiecie Wadowickim

pieczy

zastępczej

Na terenie Powiatu Wadowickiego w 2005 roku został utworzony Zespół Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy, który od dnia
01.09.2012 roku funkcjonuje jako Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Placówka jest
formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 28.01.2013r.
wydał zezwolenie na prowadzenie tej placówki w takiej formie i pod taką nazwą.
Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego. Ma
charakter koedukacyjny i przeznaczona jest dla 24 wychowanków w wieku powyżej 10 roku
życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do
życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka w placówce następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Dziecko, które pochodzi z Powiatu Wadowickiego, pozbawione częściowo lub
całkowicie opieki rodzicielskiej, po wyczerpaniu możliwości znalezienia rodziny zastępczej,
jest umieszczane w ww. placówce.

18
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Celem Placówki jest:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego

niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych,
bytowych, społecznych i religijnych.
2) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny plany pomocy dziecku,
3) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ze sąd

postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i

możliwości,
6) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Tab. 6. Liczba dzieci umieszczonych w POW w Radoczy 2012 - 2014
Liczba wychowanków
2012 rok

2013 rok

2014 rok

23

26

24

41

34

31

Stan na 31 grudnia
2012,2013
30 września 2014
W ciągu roku
Źródło: PCPR Wadowice

Wnioski do Programu:
1) należy rozwijać instytucjonalną pieczę poprzez podnoszenie kwalifikacji zespołu,
2) z uwagi na to, że nie wszystkie dzieci kwalifikują się do umieszczenia w rodzinnych

formach pieczy zastępczej należy system instytucjonalny zachować, z zastrzeżeniem jego
rozwoju w kierunku socjalizacyjnym,
3) należy systematycznie podnosić standard placówki poprzez przeprowadzanie niezbędnych

remontów, doposażenie sal itp.
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Pomoc dla osób usamodzielnianych
Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną jest objęta
pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez
pracę socjalną, wsparcie pracowników zespołu, jak również przez pomoc na:
 kontynuowanie nauki,
 usamodzielnienie,
 zagospodarowanie.

Ponadto pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej udziela się pomocy w
uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w znalezieniu zatrudnienia, a także
zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.
Tab.7. Pomoc dla osób usamodzielnianych 2012 r.
Liczba usamodzielnianych wychowanków
Forma pomocy

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki
Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie
Pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

rodziny

placówki

zastępcze

op. – wych.

49

SOSW

MOW

RAZEM

7

1

0

57

13

1

0

0

14

14

1

0

0

15

Źródło: PCPR Wadowice

Tab.8. Pomoc dla osób usamodzielnianych 2013 r.
Liczba usamodzielnianych wychowanków
Forma pomocy

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki
Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie
Pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

rodziny

placówki

zastępcze

op. – wych.

49

SOSW

MOW

RAZEM

0

0

6

55

18

0

1

1

20

18

0

1

1

20

Źródło: PCPR Wadowice

20

Id: C8BAD51A-6CDC-4CDA-92AC-AF1F035EBB35

Tab.9. Pomoc dla osób usamodzielnianych 2014 r.
Liczba usamodzielnianych wychowanków
Forma pomocy

rodziny

placówki

zastępcze

op. –wych.

37

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki
Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

SOSW

MOW

RAZEM

3

0

3

43

11

1

0

0

12

9

0

0

0

9

Pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej
Źródło: PCPR Wadowice

Warunki przyznawania pomocy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomoc na kontynuowanie nauki, na
usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która
przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
1)

3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
spokrewnioną;

2)

1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.
Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie

usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy
dochód ten przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub
pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową,
dochodową, majątkową lub osobistą.
Pomoc dla osób usamodzielnianych jest przyznawana lub udzielana na ich wniosek.
Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie
wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia,
określającego w szczególności:
 zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji
zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w
podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.
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Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba
usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie
pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika
powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu
osoby usamodzielnianej. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o
udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu
zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby
usamodzielnianej.
Kontynuowanie nauki
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje
naukę:
1) w szkole,
2) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
3) w uczelni,
4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem
usamodzielnienia,
5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.
Pomoc, o której mowa wyżej przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania
odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
1) nie mniej niż 3300 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w spokrewnionej
rodzinie zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
2) nie mniej niż 6600 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej
niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo –
wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej przez okres
powyżej 3 lat,
3) nie niej niż 3300 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez
okres od 2 do 3 lat,

22

Id: C8BAD51A-6CDC-4CDA-92AC-AF1F035EBB35

4) nie mniej niż 1650 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez
okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku.
Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego
programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia
przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.
W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki,
pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na
kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może
zostać udzielona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.
Pomoc na zagospodarowanie
Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do
ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł,
a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł.
Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Instytucjonalne zasoby powiatu wadowickiego wspierające
rodzinę oraz dziecko
Andrychów:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie,
 Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie,
 Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Integracji Społecznej „Watra”,
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Andrychowie,
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Społeczności Lokalnej „Totus”

w Andrychowie,
 Stowarzyszenie Osób Starszych i Niepełnosprawnych i Osób Samotnie Wychowujących

Dziecko „Witalność” w Andrychowie,
 Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie,
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 Powiatowy Urząd Pracy w Andrychowie,
 Fundacja „Promyczek”,

Wadowice:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,
 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach,
 Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach,
 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze 'Nazaret” w Wadowicach,
 Poradnia Terapii Uzależnień w ZZOZ w Wadowicach,
 Wadowickie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Abstynenta „Oaza Spokoju”,
 Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej – Klub Abstynentów „Victoria”,
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach,
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wadowicach,
 Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych w Wadowicach,
 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychiatrycznie chorych w Wadowicach,
 Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w

Wadowicach,
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach,
 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w

Wadowicach,
 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach,
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach,
 Wspólnota Wiara i Światło „Rafałki” przy parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach,
 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w Wadowicach,
 Parafialny Klub Sportowy „Karol” w Wadowicach,
 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Wadowicach,

Kalwaria Zebrzydowska:
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 Kalwaryjskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Nowe Życie”,
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej,
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 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach,
 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Zebrzydowicach,
 Wspólnota „Mali Przyjaciele św. Franciszka” przy Seminarium Duchownym OO

Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo – Wychowawcze „Ignis” w Barwałdzie

Średnim,
 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Stanisławiu Dolnym,

Spytkowice:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach,



Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Spytkowicach,



Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Bachowicach,

Brzeźnica:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy,
 Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” w Wyźrale,
Wieprz:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,
 Stowarzyszenie pomocy bezrobotnym i ich dzieciom „Nadzieja” w Wieprzu,
Lanckorona:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie,
 Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Izdebniku,
Mucharz:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu,
Stryszów:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie,
 Stryszowskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Na Organistówce”,
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Tomice:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach,
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy,
 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Radoczy.
Podejmowane działania na rzecz rodziny powinny być zróżnicowane w zależności od
natężenia problemów występujących na danym terenie, należy bowiem pamiętać, że innych
form wsparcia i pomocy oczekują rodziny z problemami bezrobocia i zagrożenia ubóstwem, a
innych rodziny z niewydolnością wychowawczą. W tym celu zasadne jest wykorzystanie
istniejącej infrastruktury w podejmowaniu działań pomocowych i wspierających rodzinną
oraz instytucjonalną pieczę zastępczą.

Cele Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2015 – 2017
CEL GŁÓWNY: Pomoc i wsparcie rodziny oraz dziecka
Nadrzędnym celem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2015 – 2017 jest Pomoc i wsparcie rodziny oraz dziecka. Cel ten zakłada zarówno działania w
zakresie rozwoju i wspierania pieczy zastępczej, w której jest umieszczone dziecko, ale
jednocześnie określa mechanizmy postępowania z rodzicami biologicznymi dzieci
odebranych, konkretne działania skierowane do nich które są kompatybilne ze strategią
postępowania z dzieckiem które przebywa w pieczy. Jak wynika z ustawy bowiem piecza
zastępcza jest formą przejściową, służącą czasowemu zabezpieczeniu dziecka. W tym czasie
wszelkie działania są skierowane na pomoc rodzicom w zwalczeniu kryzysu, aby dzieci w jak
najszybszym czasie mogły wrócić pod ich opiekę. W przeciwnym razie należy dążyć do
uregulowania sytuacji prawnej dziecka w celu jego przysposobienia. Zmiany w ustawie o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określają dokładnie ilość czasu na
uregulowanie sytuacji dziecka do 18 miesięcy. W przypadku niemożności uregulowania
sytuacji prawnej dzieci, mogą pozostać one w środowisku zastępczym. Jak można zauważyć
istnieje również konieczność dopracowania mechanizmów i działań związanych z
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pełnoletnimi wychowankami opuszczającymi rodzinną bądź instytucjonalną pieczę.
Wychowankowie tacy oprócz bagażu najróżniejszych życiowych doświadczeń borykają się z
problemem usamodzielnienia i dostosowania społecznego. Wychowankowie tacy często nie
mają oparcia w rodzinie. Stworzenie mechanizmów pomocy dla takich młodych ludzi
powinno zapobiegać wykluczeniu społecznemu, a skuteczny proces usamodzielnienia,
wyposażenie wychowanka, aby stał się bardziej samodzielny aby był w stanie bez pomocy
poradzić sobie w życiu, jest zyskiem dla całego społeczeństwa.
Pomoc i wsparcie rodziny i dziecka jest celem nadrzędnym dla każdej instytucji
działającej w obszarze pomocy społecznej, rozumiany w samym sobie. Jego skuteczność
można osiągnąć poprzez cele kierunkowe, tj:

1

Cel kierunkowy

Działania w obrębie celu

Efekty realizacji

wskaźniki

Podmiot realizujący

podniesienie jakości

1. podnoszenie kompetencji

1.zwiększenie

1. liczba rodzin

1. PCPR, Poradnia

opieki nad dzieckiem

opiekuńczo wychowawczych

kompetencji

zastępczych

Psychologiczno-

umieszczonym w

rodzin zastępczych poprzez

opiekuńczo-

uczestniczących w

Pedagogiczna, instytucje

rodzinnej pieczy

udział w szkoleniach,

wychowawczych

szkoleniach

szkolące.

zastępczej

warsztatach

opiekunów

2. liczba rodzin

2. PCPR

zastępczych
2. organizowanie grup wsparcia

2. wzrost motywacji

dla opiekunów zastępczych,

w zakresie pełnionej zastępczych

wprowadzenie różnych form

funkcji, integracja

korzystających z

zajęć min. o charakterze

grupy, poszerzenie

grup wsparcia

edukacyjnym, zdrowotnym.

wiedzy i
umiejętności
opiekunów
zastępczych

3. integracja i wymiana

3. zwiększenie

doświadczeń poprzez udział w

poczucia wspólnoty, zastępczych

zorganizowanych spotkaniach

wzrost motywacji

biorących udział w

integracyjnych dla rodzin

opiekunów

spotkaniach

zastępczych.

zastępczych.

4. rozszerzenie zakresu

4. pomoc i wsparcie

4. ilość rodzin

oferowanej pomocy

opiekunów

objętych pomocą

specjalistycznej, w

zastępczych

specjalistyczną.

szczególności psychologicznej i
prawnej.
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3. liczba opiekunów

3. PCPR

4. PCPR,

5. podnoszenie kompetencji

5.wzrost

5. liczba osób

5. PCPR, programy

zawodowych i umiejętności

umiejętności

korzystających z

unijne

rodzicielskich poprzez realizację opiekuńczo –
projektów unijnych

projektu

wychowawczych,
aktywizacja
zawodowa

6. współpraca z instytucjami

6. uzyskanie

6. instytucje z

6. PCPR, Sąd Rejonowy

działającymi na rzecz dziecka i

pomocy i wsparcia

którymi

w Wadowicach, Ośrodki

rodziny, koordynacja i

w opiece nad

współpracuje PCPR

Pomocy Społecznej,

monitoring

dziećmi

Poradnie Psychologiczno

przebywającymi w

– Pedagogiczne, szkoły,

rodzinnej pieczy

instytucje pracujące na

zastępczej

rzecz dziecka i rodziny

7. zapewnienie wsparcia w

7. uzyskanie

7. liczba rodzin

postaci koordynatorów rodzinnej wszechstronnej

zastępczych

pieczy zastępczej.

pomocy ze strony

objętych pomocą

koordynatorów

koordynatorów

8. wsparcie pedagogiczno –

8. wsparcie w

8. osoby objęte

psychologiczne opiekunów

zakresie

wsparciem

zastępczych

indywidualnej pracy pedagogiczno-

9. wczesna pomoc

z dzieckiem

psychologicznym

9. udzielenie

9. ilość osób, które

7. PCPR

8. PCPR

9. PCPR, OIK

psychologiczno-pedagogiczna w pomocy w

uzyskały pomoc w

sytuacjach trudnych i

sytuacjach trudnych

pierwszej fazie

kryzysowych.

i kryzysowych

działań

10. diagnostyka i wsparcie

10. kompleksowa

10. ilość dzieci

psychologiczne dzieci

pomoc

objętych wsparciem

umieszczonych w pieczy

psychologiczna

psychologicznym

11. zwiększenie limitu

11. powołanie

11. ilość

11. starostwo powiatowe,

rodzinnych form pieczy

rodzinnych form

utworzonych rodzin

PCPR

zastępczej.

pieczy zastępczej

zastęp.

12. finansowanie świadczeń

12. wsparcie

12. ilość

obligatoryjnych dla rodzin

finansowe rodzin

wypłacanych

zastępczych przewidzianych w

zastępczych z terenu świadczeń

ustawie z dnia 9 czerwca 2011

powiatu

roku o wspieraniu rodziny i

wadowickiego.

10. PCPR

zastępczej.

systemie pieczy zastępczej.
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12. PCPR

2

współpraca ze

1. podjęcie współpracy z

1. doskonalenie

1. ilość osób

1. PCPR, Ośrodki

środowiskiem

instytucjami z terenu powiatu

modelu współpracy

korzystających z

Pomocy Społecznej/

naturalnym dziecka

działających na rzecz pomocy

instytucji w celu

pomocy

asystenci rodzin, Sąd

rodzinie biologicznej w celu

wsparcia środowiska

Rejonowy w

poprawy ich sytuacji życiowej

naturalnego

Wadowicach, szkoły.

2. utrzymanie stałego kontaktu

2. motywowanie

2. ilość rodziców

2. PCPR, Ośrodki

z rodzicami biologicznymi

rodziców

biologicznych

Pomocy Społecznej/

dziecka w celu monitorowania

biologicznych do

współpracujących

asystenci rodzin, Sąd

ich sytuacji życiowej pod kątem

współpracy z

Rejonowy w

możliwości powrotu dziecka

instytucjami

Wadowicach, szkoły.

wspierającymi
3. organizowanie spotkań

3. uwrażliwianie

3. ilość rodziców

3. PCPR, asystenci

rodziców biologicznych z

rodziców

biologicznych

rodziny, Sąd Rejonowy

dziećmi umieszczonymi w

biologicznych do

utrzymujących stały

w Wadowicach.

pieczy zastępczej

utrzymywania

kontakt z dziećmi

regularnych

umieszczonymi w

kontaktów

pieczy zastępczej.

telefonicznych i
osobistych z dziećmi
4. aktywizacja rodziców

4. podniesienie

4. liczba osób

4. PCPR, program

biologicznych do udziału w

kompetencji

biorących udział w

współfinansowany ze

projekcie

środków unii

projektach współfinansowanych rodzicielskich,

3

podniesienie jakości
pracy zespołu ds.

ze środków unii europejskiej

zwiększenie

mającym na celu podniesienie

możliwości

ich kompetencji społecznych i

aktywizacji

wychowawczych

zawodowej

1. zwiększenie zakresu pomocy

1. uzyskanie

1. liczba osób

specjalistycznej,

specjalistycznego

korzystających z

wsparcia

pomocy

rodzinnej pieczy

europejskiej.

1. PCPR

specjalistycznej

zastępczej,
2. organizowanie posiedzeń w

2. uzyskanie

celu oceny sytuacji dziecka

bieżących informacji przeprowadzonych
nt. sytuacji dziecka

2. ilość

2. PCPR

posiedzeń

umieszczonego w
pieczy zastępczej
3. udział w szkoleniach i

3. podniesienie

kursach podnoszących

kompetencji

kompetencje zawodowe.

zawodowych

3. ilość szkoleń

3. ROPS, instytucje
szkolące

pracowników
zespołu
4. doskonalenie modelu

4. stworzenie

4. plany działania

4. PCPR, ośrodki

współpracy z instytucjami

precyzyjnego planu

dotyczące

pomocy
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działającym na rzecz dziecka i

działania

rodziny, zintensyfikowanie

dotyczącego dziecka potrzeb dziecka i

indywidualnych

społecznej/asystenci

współpracy z asystentami

i rodziny.

rodziny

5. stworzenie wspólnego i

5. organizowanie

5. ilość spotkań

5. PCPR

jednokierunkowego planu

cyklicznych spotkań

działania instytucji w celu jak

przedstawicieli ops,

najszybszego powrotu dziecka

PCPR, oraz

do środowiska naturalnego

asystentów rodziny

1. dostosowanie ilości rodzin

1. dostosowanie

1. ilość rodzin

1. PCPR

pracy

objętych pomocą

koordynatorów do

koordynatorów

rodzin, szkoły, sąd.

rodzin, szkołami,

4

realizacja zadań

wynikających ze zmian w zastępczych do etatu
ustawie o wspieraniu

koordynatorów (15 rodzin)

rodziny i systemie pieczy

obowiązujących

zastępczej

zmian w ustawie
2. zwiększenie zatrudnienia

2. zatrudnienie

2. ilość

2. starostwo powiatowe,

pracowników zespołu ds.

pracowników w

zatrudnionych

PCPR

rodzinnej pieczy zastępczej

zależności od

pracowników

potrzeb zespołu
3. zatrudnienie lub zwiększenie

3. zatrudnienie

godzin pracy specjalistów

psychologa na pełny specjalistów

3. ilość godzin pracy 3. PCPR

etat
4. zapewnienie badań

4. wykonywanie

psychologiczno-pedagogicznych badań

4. ilość wykonanych 4. PCPR
badań

dla kandydatów na rodziny

psychologiczno –

zastępcze

pedagogicznych

5. zapewnienie opinii

5. wystawianie co 2

5. ilość

psychologicznej o posiadaniu

lata opinii dla

wystawionych opinii

predyspozycji i motywacji do

opiekunów

pełnienia funkcji rodziny

zastępczych form

zastępczej lub rodzinnego do

rodzinnej pieczy

5. PCPR

zastępczej
5

propagowanie idei

1. promowanie rodzicielstwa

1. podejmowanie

1. ilość

rodzinnej pieczy

zastępczego

inicjatyw na rzecz

zainteresowanych

zastępczej, doskonalenie i

propagowania

osób

rozwój pieczy

rodzicielstwa

1. PCPR

zastępczego
2. prowadzenie naboru

2. udzielanie na

kandydatów do pełnienia funkcji bieżąco informacji
rodziny zastępczej

na temat
rodzicielstwa
zastępczego
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2. ilość przyjętych
wniosków

2. PCPR

3. szkolenia kandydatów,

3. wydanie

3. ilość wydanych

diagnoza psychologiczno-

świadectwa

świadectw i opinii

pedagogiczna

ukończenia

3. PCPR

szkolenia oraz opinii
kwalifikacyjnej
4. wydawanie przez psychologa

4. wydanie opinii o

4. ilość wydanych

opiekunom zastępczym opinii o

posiadaniu

opinii

posiadaniu predyspozycji i

odpowiednich

motywacji do pełnienia funkcji

predyspozycji do

rodziny zastępczej lub

pełnienia funkcji

prowadzenia rodzinnego domu

rodziny zastępczej.

4. PCPR

dziecka.

6

5. dokonywanie ocen rodzin

5. ocena

5. ilość dokonanych

zastępczych oraz rodzinnych

funkcjonujących

ocen

domów dziecka

rodzin zastępczych

1. możliwość skorzystania

1. uzyskanie

1. ilość udzielonych

usamodzielnianych

pomocy specjalistycznej,

wsparcia

porad

wychowanków pieczy

prawnej i psychologicznej

specjalistycznego

2. pomoc w uzyskaniu

2. wydanie decyzji

2. ilość wydanych

mieszkania chronionego

kierujących do

decyzji

pomoc dla

5. PCPR

1. PCPR

zastępczej
2. PCPR

mieszkania
chronionego
3. pomoc w uzyskaniu

3. złożenie wniosku

3. ilość wniosków

3. PCPR

mieszkania socjalnego

do Urzędu Miasta

4. wypłacanie świadczeń

4. uzyskanie

4. ilość

4. PCPR

obligatoryjnych wynikających z

świadczeń z tytułu

wypłaconych

ustawy wspieraniu rodziny i

pozostania w

świadczeń

systemie pieczy zastępczej

rodzinie zastępczej
lub pomocy na
kontynuowanie
nauki

5. przygotowanie do

5. posiadanie wiedzy 5. ilość

usamodzielnienia w procesie

nt. możliwości

przeprowadzonych

rozmowy, doradztwa

skorzystania z

rozmów

5. PCPR

pomocy
6. monitoring postępów

6. posiadanie

6. zaświadczenia

wychowanków, sytuacji

informacji nt.

szkolne, karty

osobistej i szkolnej

bieżącej sytuacji

kontaktu, wnioski o

życiowej, socjalno-

dalsze wypłacanie

bytowej, szkolnej

pomocy
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6. PCPR

7. kreowanie pozytywnego

7. uzyskanie

7. rozmowy

wizerunku, pomoc w

pozytywnego

indywidualne,

opracowywaniu dokumentów,

wizerunku

wnioski, listy

wniosków, cv, listy wspierające

wychowanków,

wspierające,

uzyskanie

opracowanie CV

7. PCPR

zatrudnienia

8. pomoc w złożeniu wniosku na 8. zakup rzeczy

8. ilość złożonych

usamodzielnienie i

istotnych do

wniosków

zagospodarowanie, monitoring,

funkcjonowania i

doradztwo.

rozwoju

8. PCPR

wychowanków

7

podnoszenie standardu
opieki w placówce

1. podnoszenie kompetencji

1. pogłębienie

1. ilość przebytych

1. ROPS, instytucje

zespołu kadry

kompetencji

szkoleń

szkolące

istotnych do pracy

opiekuńczowychowawczej
2. podnoszenie standardu

2. doposażenie sal,

2. ilość

2. placówka opiekuńczo -

obiektu,

przeprowadzanie

przeprowadzonych

wychowawcza

bieżących remontów remontów i
inwestycji
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Limit rodzin zastępczych zawodowych
Zgodnie z art 180 pkt1, do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3
– letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej, wraz z corocznym limitem
rodzin zastępczych zawodowych. Poniższa tabela prezentuje liczbę rodzin zastępczych
zawodowych wraz z rodzinnymi domami dziecka, dla których przewidziane są umowy ze
starostwem Powiatowym w Wadowicach w latach 2015-2017, wraz z rodzinami które planuje
się utworzyć. Jednocześnie podany limit rodzin może ulec zmianie w zależności od zmiany
sytuacji, posiadanych środków finansowych oraz stale rosnących potrzeb umieszczania dzieci
w niespokrewnionej formie rodzinnej pieczy zastępczej.
Tab. 10. Zakładany limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2015 - 2017
Liczba rodzin
Typ zawodowej rodziny zastępczej
pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego
specjalistyczna

2015

2016

2017

2

3

3

0

1

1

rodzinny dom dziecka

4

4

4

zawodowa

3

3

3

Źródło: PCPR Wadowice

Zakładane rezultaty realizacji programu
1) Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie wartości rodziny poprzez
podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne.
2) Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo –
wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych.
3) Zwiększenie liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych.
4) Wsparcie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjalistycznych
szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych,
prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy,
33
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zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich oraz organizowanie pomocy wolontariuszy.
5) Zatrudnienie koordynatorów (1 koordynator na 15 rodzin) celem udzielania pomocy
rodzinom sprawującym pieczę zastępczą w realizacji ich zadań oraz współpracy z
asystentami rodziny zatrudnionymi w gminach na terenie Powiatu Wadowickiego.
6) Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym oraz wsparcie w
realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym poprzez wsparcie
rzeczowe i finansowe.
7) Wzmocnienie procesu aktywizowania osób usamodzielnianych do uczestnictwa w życiu
społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz
podejmowania pracy.
8) Zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej pod opiekę rodziny
biologicznej.

Źródła finansowania programu
Źródłem finansowania zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2015 – 2017 są środki finansowe:
1) z budżetu Powiatu Wadowickiego;
2) z budżetu Państwa (Ministra właściwego do spraw rodziny);
3) z budżetów samorządów gminnych, zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy;
4) z budżetu powiatów, zgodnie z art. 191 ust. 4 ustawy;
5) z odpłatności rodziców biologicznych;
6) pozyskane w ramach POKL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych
funduszy unijnych;
7) innych źródeł.
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Beneficjenci programu
 Dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
 Rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 Osoby usamodzielniane;
 Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 Rodziny pomocowe sprawujące czasową opiekę nad dzieckiem pozbawionym opieki
rodziców;
 Dyrektor i wychowawcy placówki.

Monitoring i ewaluacja programu
Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.
Program jest spójny z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2008 – 2018
Monitoring „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Wadowickim na lata 2015 – 2017” odbywać się będzie na podstawie sporządzanej
sprawozdawczości z wykonania zadań oraz analizy zbieranych informacji na temat realizacji
kierunków działań ujętych w programie. Informacje te przedkładane będą Radzie Powiatu i
Zarządowi Powiatu w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Program przewidziany jest na trzy lata i ma charakter
otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od pojawiających się potrzeb.
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