
UCHWAŁA NR V/39/15
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 - 2017”

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. Nr 103 poz. 652 z późn. zm.) 

oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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Załącznik do Uchwały Nr V/39/15

Rady Miasta Mysłowice
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Wstęp 
 

 Rodzina, jako podstawowa komórka Ŝycia społecznego jest pierwszym                                        

i najwaŜniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka. Jest miejscem, gdzie następuje 

formowanie się osobowości młodych ludzi.  

 Rodzina to nie tylko środowisko wychowawcze, to takŜe najbliŜsze człowiekowi 

środowisko Ŝycia, które powinno wzbogacać jego Ŝycie, zaspokajać podstawowe potrzeby 

biologiczne, psychiczne, materialne, dawać poczucie bezpieczeństwa, zadowolenie 

i psychiczne oparcie. Dziecko w takich warunkach rozwija się prawidłowo. Czuje się 

rozumiane i potrzebne.  

 Nie wszystkie rodziny spełniają w sposób naleŜyty funkcje opiekuńczo-wychowawcze 

wobec swoich dzieci, nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb, nie troszczą się o ich 

zdrowie. Często najbliŜsze otoczenie dostarcza negatywnych wzorców do naśladowania.                    

W przypadku, gdy dochodzi do zaniedbań w sferze opiekuńczo-wychowawczej następuje 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej lub instytucjonalnej.  

 Zgodnie z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  

9 czerwca 2011 roku zadania związane z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej naleŜą do 

zadań własnych powiatu. 

 Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji pieczy zastępczej 

funkcjonującej na terenie Mysłowic oraz potrzeby wynikające z konieczności umieszczania 

dzieci poza rodzinami biologicznymi. 

 Program składa się z VIII rozdziałów, które przedstawiają szczegółową diagnozę 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, realizatorów, adresatów programu, 

finansowanie. W opracowaniu przedstawiono równieŜ cele szczegółowe wraz z działaniami 

i  przewidywanymi efektami oraz formy monitorowania programu.  

 Program jest kontynuacją działań zawartych w „Powiatowym programie rozwoju 

pieczy zastępczej na lata 2012 – 2014” . 

Program jest zbieŜny z załoŜeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Mysłowicach na lata 2011 - 2020. 

 Celem programu jest rozwój, wsparcie i integracja rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie Miasta Mysłowice, zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki stabilnego środowiska 

wychowawczego oraz pomoc dla osób usamodzielniających się.  

Niniejszy program zakłada, Ŝe rodzina jest naturalnym, koniecznym i niezastąpionym 

środowiskiem Ŝycia, rozwoju i wychowania dziecka. MoŜna przyjąć za pewnik,                    
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Ŝe pozbawienie dziecka tego środowiska spowoduje w jego rozwoju i wychowaniu 

nieuniknione zaburzenia. Dlatego waŜna jest wczesna interwencja i wsparcie rodziny, która 

znajduje się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Punktem wyjścia do opracowania programu było 

załoŜenie, by dzieci pozbawione opieki rodziców nie trafiały do placówek, lecz do rodzinnych 

form pieczy zastępczej, którą ustawodawca dzieli na rodzinną i instytucjonalną. 

 

I. 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: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; 

- Konwencja o Prawach Dziecka; 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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II. DIAGNOZA RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZA STĘPCZEJ NA 
TERENIE MYSŁOWIC 

Rodzinna piecza zastępcza 

  Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w przypadku niemoŜności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez 

rodziców, dziecko moŜe być umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Do rodzinnej formy pieczy zastępczej naleŜą: 

 - rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa i zawodowa, w tym równieŜ zawodowa 

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; 

 - rodzinny dom dziecka. 

  W okresie od stycznia 2012 r. do końca czerwca 2014 r. na terenie Mysłowic 

zdecydowaną większość stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione, tj. rodziny, w których 

opiekunami dzieci byli dziadkowie bądź rodzeństwo. W 2012 r. funkcjonowało 98 rodzin 

zastępczych spokrewnionych i 29 niezawodowych. W roku 2013 liczba rodzin 

spokrewnionych wyniosła 95, natomiast rodzin niezawodowych było 36. W I półroczu 2014 

r. liczba rodzin zastępczych niezawodowych zwiększyła się o 6 w stosunku do roku 

poprzedniego, a spokrewnionych zmalała do 93.  

  Na terenie miasta od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje 1 rodzina zastępcza zawodowa 

o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa wielodzietna, która 

od 1 lipca 2012 r. przekształciła się w rodzinny dom dziecka.  

 
Wykres 1. Liczba rodzin zastępczych na  terenie Mysłowic w okresie od stycznia 2012 r. 
do końca czerwca 2014 r. 
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  W związku ze zmianą w 2012 r. form rodzinnej pieczy zastępczej zmniejszyła się 

liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, natomiast wzrostowi uległa liczba 

dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych. W roku 2013 liczba dzieci 

w rodzinach zastępczych niespokrewnionych wzrosła o 10 w stosunku do roku poprzedniego 

i wynosiła 47 dzieci. W 2012 r. liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

zawodowych wynosiła 13, natomiast w rodzinnym domu dziecka 6. W roku 2013 

odnotowano nieznaczny wzrost liczby dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym  

i rodzinnym domu dziecka. W I połowie 2014 r. w rodzinie zastępczej zawodowej 

przebywało 4 dzieci, a w rodzinnym domu dziecka 7.  

 

Wykres 2.  Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w okresie od stycznia 2012 r. 
do końca czerwca 2014 r. 

 

 

  W związku z tym, Ŝe rodziną zastępczą spokrewnioną mogą być tylko wstępni lub 

rodzeństwo, liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych niezawodowych od 

2012  r. stale wzrasta. W roku 2012 w 5 rodzinach zastępczych niezawodowych umieszczono 

6 dzieci. W  2013 r. decyzją sądu ustanowiono 20 nowych rodzin zastępczych, w których 

umieszczono łącznie 30 dzieci, w tym w 8 rodzinach zastępczych niezawodowych 

umieszczono 12 dzieci.  
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Wykres 3. Liczba rodzin utworzonych w okresie od stycznia 2012 r. do końca czerwca 2014 r. 

 

 

  Jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej istniejącej na terenie naszego powiatu jest 

rodzina zastępcza zawodowa, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Dzieci przebywają tam 

okresowo do czasu unormowania sytuacji Ŝyciowej, tj. powrotu dziecka do rodziny 

biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. W pogotowiu 

rodzinnym umieszczane są noworodki i dzieci młodsze. Łącznie w okresie od stycznia 2012 r. 

do końca czerwca 2014 r. w pogotowiu rodzinnym umieszczono na podstawie postanowienia 

sądu 7 dzieci.  

 Kolejną formą pomocy dziecku na terenie miasta Mysłowice była rodzina zastępcza  

zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna, w której moŜna było umieścić w tym 

samym czasie nie mniej niŜ troje dzieci i nie więcej niŜ sześcioro dzieci. W przypadku 

konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej 

rodzinie zastępczej mogła się zwiększyć. Rodzina zastępcza wielodzietna zapewniła                        

w I półroczu 2012 r. opiekę dla 6 dzieci. W związku z wejściem w Ŝycie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina zastępcza wielodzietna z dniem 1 lipca 2012 r. 

została przekwalifikowana na rodzinny dom dziecka.  W okresie od stycznia 2012 r. do końca 

czerwca 2014 r. w rodzinnym domu dziecka przebywało 8 dzieci. 
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Wykres 4. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnym 
domu dziecka 

 

  W okresie od stycznia 2012 r. do końca czerwca 2014 r. do rodzin naturalnych 

powróciło 13 dzieci z czego 12 dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych i 8 z pogotowia 

rodzinnego. Ponadto do rodzin adopcyjnych trafiło 7 dzieci, które wcześniej przebywały 

w  pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinnym domu dziecka.  

 Z uwagi na ciągłą pracę z rodzinami biologicznymi ilość dzieci powracających do 

swoich rodzin w okresie od stycznia 2012 r. do końca czerwca 2014 r. wyniosła 13. Ponadto 

do rodzin adopcyjnych trafiło 7 dzieci a do innych rodzin zastępczych 7 dzieci. W latach 2012 

i 2013 liczba dzieci opuszczających rodziny wynosiła 8.  

 

Tabela 1. Liczba dzieci opuszczających rodziny zastępcze w okresie od stycznia 2012 r. do końca 
czerwca 2014 r. 
  

Rok  
Dzieci opuszczające 
i powracające do: 2012 2013 2014 

Rodziny naturalnej 7 5 1 

Placówki 1 0 0 

Rodziny zastępczej 5 2 0 

Rodziny adopcyjnej 0 7 0 
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Tabela 2. Liczba dzieci opuszczających poszczególne typy rodzin w okresie od stycznia 2012 r. 
do końca czerwca 2014 r. 
 

Rok Liczba dzieci 
opuszczających 

poszczególne typy 
rodzin 

2012 2013 2014 

Rodziny zastępcze 
spokrewnione  

6 5 1 

Rodziny zastępcze 
niezawodowe 

3 3 0 

Rodziny zawodowe 3 5 0 

Rodzinny dom 
dziecka 

0 1 0 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat prowadzi kampanie promujące 

rodzicielstwo zastępcze, w celu pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze, szczególnie 

zawodowe. Kandydaci muszą ukończyć szkolenie, które uświadomi im, Ŝe czas trwania 

opieki nad dzieckiem jest czasowy. W 2012 r. przeszkolono 3 rodziny chętne do pełnienia 

funkcji rodziny niezawodowej. W 2013 r. przeszkolono juŜ 9 rodzin do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej, a 1 rodzina zastępcza niezawodowa ukończyła szkolenie na 

rodzinę zastępczą zawodową.  

 

Wykres 5. Liczba rodzin przeszkolonych na rodzinę zastępczą w  okresie od stycznia 2012 r. do 
końca czerwca 2014 r. 
 

 

 

 Z analizy danych wynika, Ŝe dzieci nadal umieszczane są najczęściej w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych, jednak wzrasta liczba osób, chętnych do pełnienia funkcji 

rodzin zastępczych niezawodowych. 
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Instytucjonalna piecza zastępcza 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie: 

      - placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

      - regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

      - interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

 

 Na terenie miasta Mysłowice funkcjonuje Dom Dziecka im. św. Ojca Pio mieszczący 

się przy ul. śeromskiego 2 oraz jego filia przy ulicy Krakowskiej 8/6. Jest to placówka 

opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, o charakterze ponadgminnym, która do do 

kończ 2014 r. dysponowała łącznie 44 miejscami, w tym 14 miejscami w fili. Dom Dziecka 

obejmuje całodobową opieką dzieci i młodzieŜ częściowo lub całkowicie pozbawione opieki 

rodziców. W placówce przebywają wychowankowie w wieku od 0 do 18 lat lub do 

ukończenia procesu kształcenia.  

 W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. w Domu Dziecka umieszczono 

45 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2014 r. w placówce przebywało 44 wychowanków, w tym 26 

dzieci poniŜej 7 roku Ŝycia. 

  W przypadku braku moŜliwości umieszczenia dzieci w powyŜszej placówce,  

umieszcza się dzieci na terenie innych powiatów.  

  W naszym mieście funkcjonuje równieŜ Specjalny Ośrodek Wychowawczy  

mieszczący się przy ul. Starokościelnej 8, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy o systemie 

oświaty. W okresie od stycznia 2012 r. do czerwca 2014 r. umieszczono w nim 17 dzieci. 

 

Wykres 6. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach w okresie od stycznia 2012 r. do końca 
czerwca 2014 r. 
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  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza zmiany 

dotyczące wieku dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

interwencyjnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz w regionalnych 

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. W okresie 4 lat od wejścia w Ŝycie niniejszej 

ustawy w placówkach  mogą być  umieszczane dzieci powyŜej 7 roku Ŝycia.  

  Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w placówkach będą mogły 

przebywać dzieci powyŜej 7 roku Ŝycia, natomiast po upływie tego okresu w placówkach 

będą mogły przebywać tylko dzieci powyŜej 10 roku Ŝycia. Umieszczanie dzieci poniŜej 10 

roku Ŝycia będzie moŜliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, tj. gdy przemawia za tym stan 

zdrowia dziecka lub dotyczyć to będzie rodzeństwa.  

  Z analizy posiadanych danych wynika, Ŝe liczba dzieci umieszczanych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych ma tendencję wzrostową. W związku z powyŜszym zasadnym 

jest rozwój pieczy zastępczej. Działania powinny być w szczególny sposób ukierunkowane na  

zabezpieczenie potrzeb młodszych dzieci, tj. do 7 roku Ŝycia. 

 

Osoby usamodzielniane 

  Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za osobę 

usamodzielnianą uznaje się osobę opuszczającą po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę 

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej 

nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.  

  Osoby usamodzielniane mogą skorzystać z pomocy na: kontynuowanie nauki, 

usamodzielnienie oraz zagospodarowanie. Ponadto osobom usamodzielnianym udziela się 

pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.  

  Osoby usamodzielniane obejmowane są pracą socjalną, mogą równieŜ skorzystać ze 

wsparcia psychologicznego, pedagogicznego  i prawnego.  

  W 2012 r. 52 pełnoletnich wychowanków skorzystało ze wsparcia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Spośród ogólnej liczby wychowanków 30 opuściło rodziny 

zastępcze, natomiast 22 osoby opuściły  placówki.  

  W następnym roku ze wsparcia MOPS skorzystało 49 osób, z czego 34 wychowanków 

opuściło rodziny zastępcze, a 15 przebywało przed osiągnięciem 18 roku Ŝycia 

w  placówkach.  

  W I półroczu 2014 r. pomocą objęto 25 wychowanków z rodzin zastępczych i 13 

z  placówek – opiekuńczo-wychowawczych. 
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Wykres 7. Liczba usamodzielnianych wychowanków korzystających z pomocy MOPS 

 

  Osoby usamodzielniane będące w trudnej sytuacji mieszkaniowej lub skomplikowanej 

sytuacji rodzinnej mają moŜliwość skorzystania z pobytu w mieszkaniach chronionych 

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Na terenie 

naszego powiatu istnieją trzy mieszkania chronione, w których moŜe przebywać jednocześnie 

12 osób.  

  Mieszkania zapewniają młodym osobom odpowiednie warunki do nauki 

i wypoczynku  do czasu uzyskania własnego mieszkania. W okresie od stycznia 2012 r. do 

końca czerwca 2014 r. z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 10 pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej.  W 2012 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 6 

usamodzielnianych z rodzinnej pieczy zastępczej i 1 z instytucjonalnej. W następnym roku 

nastąpił wzrost liczby usamodzielnianych  z placówek opiekuńczo-wychowawczych do 4. 

W  I połowie 2014 r. liczba pełnoletnich przebywających w mieszkaniach chronionych 

wyniosła 10. 

Wykres 8. Liczba pełnoletnich wychowanków przebywających w mieszkaniach chronionych 
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  Wychowankowie borykają się z róŜnymi problemami utrudniającymi zakończenie 

procesu usamodzielnienia. Największą trudność stanowi uzyskanie własnego mieszkania, 

a tym samym zapewnienie sobie godnych warunków do Ŝycia. Ponadto osoby 

usamodzielniane często mają problem z uzyskaniem stabilnego zatrudnienia, które 

zapewniłoby stałe źródło dochodów. Sytuacja ta wynika m.in. z braku umiejętności 

poruszania się po rynku pracy oraz niskich kwalifikacji zawodowych.  

  Mając na uwadze powyŜsze trudności naleŜy prowadzić z usamodzielnianymi 

wychowankami intensywną pracę socjalną ukierunkowaną na jak najwcześniejsze podjęcie 

starań o uzyskanie własnego mieszkania oraz motywowanie do dalszej edukacji dostosowanej 

do zainteresowań i moŜliwości  intelektualnych wychowanka. 

 

III. REALIZATORZY PROGRAMU 

Realizator Programu:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach  

 

Instytucje, organizacje, słuŜby i środowiska włączone do Programu: 

 1. Prezydent Miasta Mysłowice.  

 2. Instytucje systemu pomocy społecznej. 

 3. Placówki oświatowe.  

 4. Organizacje pozarządowe. 

 5. Kościoły i związki wyznaniowe. 

 6. Sądy rodzinne. 

 7. Media. 

 

IV. ADRESACI PROGRAMU 

1. Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka. 

2. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 

3. Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

4. Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Środki własne Miasta Mysłowice. 

2. Dotacje celowe z budŜetu państwa.  

3. Środki finansowe pozyskane z samorządu województwa. 

4. Środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych. 
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VI. CELE PROGRAMU 

 

Cel główny: 

Rozwój zintegrowanego systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Mysłowice. 

 

Cel szczegółowy I: 

Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

 Mając na uwadze dobro dzieci pozbawionych opieki podejmuje się starania aby jak 

największa ich liczba wychowywała się w środowisku zbliŜonym do rodzinnego.  

 

Zadania do realizacji Działania Oczekiwane efekty 

1. Zwiększenie liczby 
rodzinnych  form pieczy 
zastępczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Przeprowadzanie akcji 
promującej rodzicielstwo 
zastępcze. 
 
1.2. Prowadzenie naboru 
kandydatów na rodziny 
zastępcze niezawodowe 
i  zawodowe. 
 
1.3.Wydanie broszury 
informacyjnej. 
 
 
1.4. Prowadzenie akcji 
informacyjnej dla osób 
zainteresowanych problematyką 
rodzicielstwa zastępczego. 
 
1.5. Organizowanie szkoleń dla 
kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka. 
 
1.6. Włączenie do współpracy 
lokalnych instytucji i organizacji 
pozarządowych w działania 
promocyjne na rzecz 
rodzicielstwa zastępczego. 
 

1.1. Wzrost liczby rodzin 
zastępczych zawodowych 
i  niezawodowych. 
 
1.2. Wzrost liczby rodzin 
zastępczych zawodowych 
i  niezawodowych. 
 
 
1.3. Wzrost wiedzy 
społeczeństwa na temat 
rodzicielstwa zastępczego. 
 
1.4. Wzrost liczby rodzin 
zastępczych zawodowych 
i  niezawodowych oraz wiedzy 
na temat opieki zastępczej. 
 
1.5. Przeszkolenie kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka. 
 
 
1.6. Zintegrowanie działań 
instytucji lokalnych 
wspierających rodzicielstwo 
zastępcze. 
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2. Wspieranie i integracja 
istniejących rodzin zastępczych 

2.1. Organizowanie 
specjalistycznych szkoleń 
mających na celu podniesienie 
kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych rodzin. 
 
2.2. Zapewnienie rodzinom 
bezpłatnej pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej 
i prawnej. 
 
2.3. Prowadzenie grup wsparcia 
dla osób tworzących rodzinną 
pieczę zastępczą. 
 
 
2.4. Organizowanie dla rodzin 
zastępczych pomocy 
wolontariuszy. 
 
2.5. Organizowanie spotkań 
integracyjnych dla rodzin 
zastępczych. 
 

2.1. Wzrost umiejętności 
i  kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych. 
 
 
 
2.2. Rozwiązywanie problemów 
pojawiających się w rodzinach. 
 
 
 
2.3.  Wzrost umiejętności 
i  kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych, wymiana 
doświadczeń. 
 
2.4. Udzielanie przez 
wolontariuszy pomocy rodzinom 
zastępczym. 
 
2.5. Integracja rodzin 
zastępczych. 

 

Cel szczegółowy II: 

Wielokierunkowa praca  z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

 

 W celu umoŜliwienia powrotu dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej konieczne 

jest podjęcie wielowymiarowej pracy z rodziną biologiczną.  

Zadania do realizacji Działania Oczekiwane efekty 

1. Powrót dziecka do rodziny 
biologicznej 

 

 

 

 

 

1.1. Współpraca rodziny 
biologicznej z asystentem 
rodziny i/lub pracownikiem 
socjalnym. 
 
1.2. Sporządzenie i realizacja 
planu pracy z rodziną 
biologiczną.  
1.3. Zapewnienie rodzinom 
biologicznym bezpłatnej 
pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i prawnej. 
 

1.1. Poprawa funkcjonowania 
rodziny. Przejęcie opieki nad 
dzieckiem przez rodzinę 
biologiczną.  
 
1.2. Zrealizowanie ustaleń 
zawartych w planie pracy. 
 
1.3. Poprawa funkcjonowania 
rodziny biologicznej. 
Rozwiązywanie problemów 
pojawiających się w rodzinach. 
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1.4. Prowadzenie grupy 
wsparcia dla rodzin objętych 
pomocą asystenta rodziny. 
 
1.5. Organizowanie spotkań 
edukacyjnych dla rodzin. 
 
 
 
1.6. Organizowanie warsztatów 
mających na celu podniesienie 
kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych rodzin. 
 
1.7. Współpraca z lokalnymi 
instytucjami działających na 
rzecz dziecka i rodziny. 

1.4. Wzrost kompetencji 
wychowawczych, wymiana 
doświadczeń. 
 
1.5. Poprawa relacji i więzi 
rodzinnych, nabycie 
umiejętności wspólnego 
spędzania czasu wolnego. 
 
1.6. Wzrost umiejętności 
i  kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych. 
 
 
1.7. Poprawa sytuacji Ŝyciowej 
oraz zmiana stylu Ŝycia rodziny 
biologicznej. 
 

 

Cel szczegółowy III: 

Usamodzielnienie Ŝyciowe pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

 

 W zintegrowanym systemie pieczy zastępczej naleŜy uwzględnić działania mające    

na celu jak najlepsze przygotowanie wychowanków do samodzielnego Ŝycia po opuszczeniu 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. 

 

Zadania do realizacji Działania Oczekiwane efekty 

1. Pomoc i  wsparcie 
usamodzielnianych 
wychowanków rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w osiągnięciu 
samodzielności Ŝyciowej.  

 

 

 

 

 

1.1. Udzielenie wychowankom 
niezbędnych informacji na temat 
procesu usamodzielnienia. 

1.2. Wydanie broszury 
informacyjnej dotyczącej 
procesu usamodzielnienia. 

1.3. Zainicjowanie grupy 
wsparcia dla 
usamodzielniających się 
wychowanków. 
 
1.4. UmoŜliwienie 
wychowankom pobytu w 
mieszkaniach chronionych. 
 

1.1. Uzyskanie wiedzy na temat 
procesu usamodzielnienia. 

 
1.2. Zwiększenie wiedzy na 
temat procesu usamodzielnienia. 

 
1.3.Powstanie grup wsparcia dla 
usamodzielniających się 
wychowanków.  
 
 
1.4. Zapewnienie wychowankom 
godnych warunków do Ŝycia do 
czasu otrzymania własnego 
lokalu mieszkalnego.   
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1.5. Motywowanie do 
kontynuowania nauki oraz  do 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 
 
1.6. Przyznawanie pomocy na 
usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki i na 
zagospodarowanie. 
 
1.7. Realizacja programu 
„Szkoła Ŝycia rodzinnego”. 

 
1.5. Podjęcie przez 
wychowanków dalszej nauki. 
 
 
 
1.6. Uzyskanie wsparcia 
materialnego przez 
wychowanka. 
 
 
1.7. Nabycie umiejętności 
prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zarządzaniem 
budŜetem domowym oraz opieki 
nad dzieckiem. 

 

VII. LIMIT RODZIN ZAST ĘPCZYCH ZAWODOWYCH 

 Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, na ich wniosek, starosta moŜe zawierać umowy o utworzeniu rodziny zastępczej 

zawodowej. Umowy te zawiera się w ramach limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany 

rok kalendarzowy. 

 

Tabela 3. Limit rodzin zawodowych na lata 2015-2017 

Lp. Rok Liczba rodzin 

1 2015 6 

2 2016 8 

3 2017 9 

 

VIII. MONITOROWANIE PROGRAMU 

 Monitorowanie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 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. Sprawozdanie z corocznych efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie przedstawiał Radzie 

Miasta. Dokument ten będzie stanowił integralną część corocznego sprawozdania                           

z działalności Ośrodka. 

 Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zaleŜności                     

od pojawiających się potrzeb. 
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