
UCHWAI,A NR XXII/I21202I
RADY POWIATU KOSCIERSKIEGO

z dnia24 marca2j2l r.

w sprawie przyjgcia,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastqpczej w Powiecie KoScierskim na

lata2021-2023".

Napodstawieart.Aust. 1pkt3aiafi.l2pkt11ustawy zdnia5czerwca 1998r. osamorz4dziepowiatowym
(tj. Dz.tJ. z202Or. poz.920) oraz art. l80pkt l ustawy zdnia gczerwca 2011r. owspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastgpczej (tj. Dz. U . z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Przyjrnuje sig,,Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastgpczej w Powiecie KoScierskim nalata2021-
2023", zgodnie z zal4cznikiem do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzqdowi Powiatu KoScierskiego.

$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Przewodrricz4cy Rady

Marcin Modrzejewski
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Uzasadnienie

Zgodnie z at1-. 180 pkt 1 ustawy z dniag czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej

do zadai wlasnych powiatu naleZy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych program6w

dotycz4cych rozwoju pieczy zastqpczel, zawierujqcych migdzy innymi coroczny lirnit rodzin zastqpczych

zawodowych.

Program Rozwoju Pieczy ZastEpczej w Powiecie KoScierskim nalata202l-2023 jest programem wpelni
,godnyr., z podstawowymi zasadami Zycia spolecznego, awszczeg6lnoSci z zasad4 pomocniczoSci.

eiogrim wskazuj4c cele i kierunki dzialan, mana celu stworzenie systemu wsparcia dzieci, w przypadku

ni emoZnoSci sprawowani a opieki i wychowani a przez todzic6w.

Maj4c powyZsze nawzglEdzie podjgcie niniejszej uchwaly jest konieczne izasadne.
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Zalqcznik
do Uchwaly Nr XXlll12l2021
Rady Powiatu KoScierskiego
zdnia24marca2021 r.

POWTATOWY PROGRAM ROZWOJU PIEGZY ZASTEPGZEJ

W POWIEGIE KOSCIERSKIM NA LATA 2021 - 2023

KoScierzyna, marzec 2021 rok
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WSTEP

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zaslqpczej na lata 2021-2023 zostaN opracowany

w oparciu o ustawq z dnia 9 czenrca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastgpczej.

Zgodnie zwlw ustawq podstawowym celem programu jest:

ochrony i pomocy ze strony doroslych w zastqpieniu Srodowiska rodzinnego,

zapewniajAce im atmosferg szczqscia, miloSci i zrozumienia, troski o ich harmonijny

rozw6j i przyszNq samodzielnoS6 2yciowq oraz ochrony ich praw iwolno6ci,

spotecznA oraz naturalne Srodowisko rozwoju, jak r6wnie2 dobro wszystkich jej

czNonk6w, a w szczeg6lno6ci dzieci.

Cel ten moze by6 osiqgniqty przez wsp6Npracq wszystkich os6b, instytucji i organizacji

pracujqcych z dzielmi i rodzinami.

Ustawa w spos6b kompleksowy reguluje zagadnienia pomocy rodzinie prze2ywalqcel

trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuficzo - wychowawczych oraz okre6la konsekwencje

bezskuteczno6ci udzielanej

w pieczy zastqpczej.

pomocy poprzez umieszczenie dziecka

Art. 180 pkt 1 przedmiotowej ustawy wskazuje na obowiqzek opracowania pzez Powiat

trzyletniego programu rozwoju pieczy zastgpczej. Powiat KoScierski UchwaNq Rady Powiatu

w Ko6cierzynie Nr XLVlll/2Ol18 z dnia 23 mala 2018 r., ptzyjEN Powiatowy Program Rozwoju

Pieczy Zastqpczej na lata 2018-2020, kt6ry realizowany byl przez Organizatora Rodzinnej

Pieczy Zastqpczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie.

W zwiqzku z uplynieciem okresu obowiqzywania Programu, nale2alo opracowa6 nowy

dokument, l(6ry na bazie dotychczasowych do6wiadczeh uwzglgdnia m.in. organizowanie

opieki i wychowania w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastqpczej,

pzyznawanie Swiadczeh obligatoryjnych i fakultatywnych przewidzianych w/w ustawq.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy zastgpczej w Powiecie Ko6cierskim na lata 2021-2023

w dalszej czg6ci zwany ,,Programem" zostal opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w KoScierzynie we wsp6lpracy z innymi podmiotami dzialajqcymi w obszarze

pieczy zastqpczej w Powiecie. Program zostaN przygotowany w oparciu o diagnoze sytuacji

pieczy zastqpczej funkcjonujqcej na terenie powiatu ko6cierskiego oraz o aktualne potzeby

wynikajqce z konieczno6ci umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi.

Ponadto cele i zadania okreSlone w niniejszym Programie, zostaly sformuNowane na

podstawie oceny ostatniego okresu programowania otaz analizy zagro2eh Srodowisk

biologicznych.
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OkreSlenie potrzeb w zakresie pieczy zastqpczej pozwolilo na wytyczenie kierunk6w dziaNah,

w poszczeg6lnych latach z uwzglqdnieniem Srodk6w finansowych koniecznych do ich

realizacji.

W programie poNo2ono nacisk na zadania wynikajqce z ustawy oraz na dzialania

profilaktyczne i miqdzyinstytucjonalnq wsp6lprace, kt6rych celem jest wyposalenie rodzin

i dzieci w kompetencje pozwalajqce im w przyszlo6ci na funkcjonowanie poza systemem

pomocy spoNecznej.

Wspieranie rodziny przezywajqcej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekunczo

wychowawczych to zesp6l planowych dziaNari majqcych na celu przywr6cenie rodzinie

zdolno6ci do wypeNniania tych funkcji. System pieczy zastqpczej to zespoN os6b, instytucji

i dziaNafi majqcych na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom

w przypadkach niemo2no6ci sprawowania opieki iwychowania pzez rodzic6w.

Regulacje prawne w kwestiach dotyczqcych wspierania rodziny oraz organizacji systemu

pieczy zastgpczej zawiera ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastqpczej. Ustawa nakNada na jednostki samorzqdu terytorialnego i organy

administracji rzqdowej r6zne obowiqzki oraz dzieli kompetencje.

Na ka2dym etapie rozwoju dziecka to rodzina jest najlepszym Srodowiskiem

wychowawczym. Jednak2e dokonujqce siq zmiany spoNeczne, kulturowe, obyczajowe

sprawiajq, i2 rodzina nara2ona jest na r62nego rodzaju niebezpieczehstwa. Kumulacja

niekorzystnych dla rodziny czynnik6w mo2e doprowadzi6 do jej dysfunkcjonalnoSci. Proces

ten mo2e przebiega6 zar6wno na poziomie napig6, istotniejszych konflikt6w, okreSlonej

deprywacji potrzeb, zaniedbari opiekuriczo-wychowawczych, jak i na poziomie rozpadu

rodziny i wynika6 z choroby jej czNonka, uzale2nienia czy trudnej sytuacji materialno -
bytowej.

Zmieniajqca sig rzeczywistoS6 i warunki 2ycia majq wptyvv na model polskiej rodziny, kt6ry

w ostatnich latach ulegl przemianom. Zyjemy w stazejqcym siq spoNeczehstwie. Niestety

sytuacja rodzin uwarunkowana jest nie tylko zmianami demograficznymi. Pozytywnym na

og6N procesom zmian spolecznych, ekonomicznych, kulturowych towarzyszq nieodNqczne

zagro2enia. TrudnoSci opiekuriczo-wychowawcze, przemoc i uzale2nienia toproblemy

z kt6rymi rodzina coraz czq$ciej sama nie jest w stanie sobie poradzi6.

Wsparcie rodziny we wszystkich wymiarach jej spolecznego funkcjonowania, niezale2nie

od sytuacji materialnej, posiadanych zasob6w czy trudnoSci jest obowiqzkiem instytucji

do tego powoNanych, natomiast w polityce spoNecznej wsparcie rodziny stalo siq zadaniem

priorytetowym na nadchodzqce lata.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastqpczej na lata 2021 - 2023 jest dokumentem

trzyletnim, w peNni zgodnym z podstawowymi zasadami 2ycia spoNecznego,

a w szczeg6lno6ci zzasadq pomocniczoSci. Program, wskazujqc cele i kierunki dzialah ma

na celu stworzenie systemu wsparcia dzieci, w przypadku niemo2no6ci sprawowania opieki
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i wychowania przez rodzic6w, a dorastajqcych dzieci w pieczy wsparcie i pomoc w procesie

usamodzielnienia.

I. PODSTAWA PRAWNA
Dzialania uuzglgdnione w niniejszym Programie podejmowane i realizowane sE w oparciu o:

1. Konstytucjq Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

2. Konwencjq o Prawach Dziecka zdnia 20 listopada 1989 r.,

3. ustawq z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuhczy,

4. ustawq z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej,

5. ustawq z dnia 9 czennrca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej,

6. ustawq z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pafistwa w wychowaniu dzieci

7. Strategiq Rozwiqzywania Problem6w SpoNecznych Powiatu Ko6cierskiego na lata

2016 - 2021 puyjqtq uchwalq Rady Powiatu Nr XXI/1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

!r. ZADANIA POWIATU W ZAKRESIE PIECZY ZASTEPCZEJ
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej reguluje obowiqzki jednostek

samorzqdu terytorialnego, kt6rym zlecono zadania z zakresu ustawy nazywajqc je

jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej.

System pieczy zastqpczej okreSla sig jako zespol os6b, instytucji i dziatari majqcych na celu

zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemo2no6ci

sprawowania opieki i wychowania przez rodzic6w. Zadania administracji publicznej w tym

zakresie powinny by6 realizowane we wsp6Npracy ze Srodowiskiem lokalnym, sqdami i ich

organami pomocniczymi, policjq, instytucjami oSwiatowymi, podmiotami leczniczymi,

ko6ci oNa m i i zwiqzkami wyzn a n i owy mi or az o rga n iza cj am i s poNecznym i.

Od 1 stycznia 2012 r. gmina jest odpowiedzialna za prace z rodzinq pze2ywalqcq trudno6ci

w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczych, w tym za poradnictwo specjalistyczne dla

rodzin i zapewnienie usNug asystent6w rodziny. Do zadari wNasnych gminy nale2y rownie2

tworzenie i rozw6j systemu opieki nad dzieckiem, w tym plac6wek wsparcia dziennego,

atak2e wsp6lfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastqpczej.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej do zadafi wlasnych

powiatu, w tym organizatora pieczy zastqpczej, miqdzy innymi nale2y:

1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych program6w dotyczqcych rozwoju

pieczy zastgpczej;

2. zapewnienie dzieciom pieczy zastqpczej w rodzinach zastqpczych, rodzinnych

domach dziecka ot az w plac6wkach opiekuriczo-wychowawczych ;

3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajqcym rodziny

zastqpcze, rodzinne domy dziecka oraz plac6wki opiekuhczo-wychowawcze

i reg ionalne plac6wki opieku h czo-tera peutyczne;
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4. tworzenie warunk6w do powstawania i dzialania rodzin zastqpczych, rodzinnych

dom6w dziecka i rodzin pomocowych;

5. prowadzenie plac6wek opiekuhczo-wychowawczych otaz plac6wek wsparcia

dziennego o zasiqgu ponadgminnym;

6. organizowanie szkolefi dla rodzin zastgpczych, prowadzqcych rodzinne domy dziecka

i dyrektor6w plac6wek opiekuhczo-wychowawczych typu rodzinnego otaz

kandydat6w do peNnienia funkcji rodziny zastqpczej;

7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastqpczej, w szczeg6lnoSci przez

twozenie warunk6w do powstawania: grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa;

8. zapewnienie przeprowadzenia przyjgtemu do pieczy zastqpczej dziecku niezbqdnych

badah lekarskich, pomocy specjalistycznej ;

9. prowadzenie rejestru danych o bazie rodzin zastqpczych;

l0.finansowanie miqdzy innymi: szkoleri dla kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny

zastgpczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub peNnienia funkcji dyrektora

plac6wki opiekuhczo-wychowawczej typu rodzinnego otaz szkolef dla rodzin

zastgpczych, prowadzqcych rodzinne domy dziecka oraz dyrektor6w plac6wek

opiekufi czo-wychowawczych typu rodzinnego;

1 1. prowadzenie naboru kandydat6w do peNnienia funkcji rodziny zastgpczej zawodowej,

rodziny zastqpczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

kwalifikowanie os6b kandydujqcych do tej funkcji i wydawanie opinii o spelnianiu

warunk6w do peNnienia funkcji rodziny zastqpczej zawodowej, niezawodowej i RDD;

12. zapewnienie badaf psychologicznych kandydatom do peNnienia funkcji rodziny

zastgpczej lub RDD, opinii dotyczqcej predyspozycji do peNnienia funkcji dyrektora

i wych owawcy w plac6wce opieku fi czo-wychowawczej typu rodzi n nego ;

13. prowadzenie poradnictwa i terapii dla os6b sprawujqcych rodzinnq pieczq zastgpczq

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastqpczej, zapewnianie pomocy

prawnej osobom sprawujqcym rodzinnq pieczq zastqpczq, dokonywanie okresowej

oceny sytuacji dzieci przebywajqcych w rodzinnej pieczy zastqpczej, prowadzenie

dzialal n oSci d iag n ostyczno- konsultacyj nej ;

14.zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastqpczej szkolef majqcych na celu

podnoszenie ich kwalifikacji, przedstawianie staroScie i radzie powiatu corocznego

sprawozdania z efekt6w prac organizatora pieczy zastqpczej.
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lS.zglaszanie do o6rodk6w adopcyjnych informacji o dzieciachz uregulowanq sytuacjq

prawne, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajqcych;

16. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastqpcza albo

prowadzqcy rodzinny dom dziecka okresowo nie mo2e sprawowa6 opieki,

w szczeg6lno6ci z powod6w zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego

wypoczynku.

ilt. GHARAKTERYSTYKA PIECZY ZASTEPCZEJ

Struktura pieczy zastqpczej w Swietle ustawy o wspieraniu rodziny isystemie pieczy

zastgpczej

Piecza zastqpcza
sprawowana jest w przypadku niemoino6ci

zapewnienia opieki i wychowania dzieci przez

rodzic6w

rodzinna piecza zastqpcza

instytucjonalna piecza zastqpcza

interwencyjny
oirodek

preadopcyjny

specjalistyczno -
terapeutyczne

rodzina zastQpcza

Specja listyczna:
- dla dzieci niepetnosprawnych
-dla dzieci z ustawy o
postqpowaniu w sprawach
n ieletn ich

-dla matoletnich matek

regionalne
plac6wki

opiekuiczo-
terapeutyczne
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Powiat realizuje ranv. zadania za poSrednictwem organizatora pieczy zastqpczej, kt6rym

w powiecie ko$cierskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w KoSciezynie.

Rodzina zastqpcza - to przej6ciowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastqpczych

umieszcza siQ dzieci, kt6rych rodzice zostali tnvale lub czasowo pozbawieni praw

rodzicielskich lub gdy wladza ta zostala im ograniczona.

. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastgpczej nastgpuje na podstawie orzeczenia sqdu'

. Utworzenie rodziny zastgpczej (w przeciwieristwie do adopcji inaczej zwanej

pzysposobieniem) nie powoduje powstania wigzi rodzinno-prawnej pomigdzy opiekunami,

a dzieckiem. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska

opiekun6w, a rodzina zaslqpcza nie przejmuje peNni wladzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Dziecko pzyjqte do rodziny nie staje siq dzieckiem tej rodziny, nie powstajq tez obowiqzki

i u prawn ienia al imentacyj ne czy d otyczqce dziedziczenia.

. Rodzina zastqpcza, sprawujqc osobistq opiekq nad dzieckiem, w wypeNnianiu swoich

funkcji kieruje sig dobrem przyjqtego dziecka i poszanowaniem jego praw.

. Charakterystycznq cechq rodziny zastqpczej jest obowiqzek wspolpracy - o ile sqd nie

postanowi inaczej z rodzicami biologicznymi, szczeg6lnie gdy nie sq oni calkowicie

pozbawieni wNadzy rodzicielskiej Organizatorem Pieczy Zastgpczej otaz z Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie.

. Pelnienie funkcji rodziny zastqpczej z mocy prawa, ustaje z dniem osiqgniqcia pzez

dziecko peNnoletnoSci - wyjqtek stanowi sytuacja, gdy osoba pelnoletnia decyduje siq na

pozostanie w rodzinie do czasu ukohczenia nauki w szkole, do 1(6rej uczqszczaNa w dniu

osiqgniqcia peNnoletno6ci.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej rozr62nia dwie formy pieczy

zastgpczej:

.Rodzinnq;

.lnstytucjonalnE.

Rodzina zastgpcza to oparta na modelu wychowania rodzinnego forma pieczy zastqpczej

nad dzie6mi i mlodziezq pozbawionymi trwale lub czasowo opieki rodzic6w biologicznych,

kt6ra w wypelnianiu swoich funkcji kieruje siq dobrem pzyjqtego dziecka i poszanowaniem

jego praw. Rodzina zastqpcza zapewnia dziecku warunki rozwoju iwychowania odpowiednie

do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, mo2liwo6ci

rozwoju frzycznego i spolecznego, mo2liwoScizaspakajania indywidualnych potrzeb dziecka,

mo2liwo$ciwNa$ciwej edukacji i rozwoju zainteresowafi, odpowiednie warunki do odpoczynku

i organizacji czasu wolnego.

Rozr62n iamy rodziny zastgpcze:

l. spokrewnione - utworzona ptzez mat2onk6w lub osobq nie pozostajAcq w zwiqzku

mat2eriskim bgdqcych wstqpnymi lub rodzeristwem dziecka;
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2. niezawodowe - utworzona ptzez mat2onk6w lub osobq nie pozostajqce w zwiqzku

matZef ski m n iebqd qcych wstqpnym i lub rodzeh stwem dziecka

3. zawodowe w tym:

a) specjalistyczne dla dzieci legitymujqcych siq oaeczeniem o niepelnosprawnoSci

lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeNnosprawno6ci;

b) specjalistyczne dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy z dnia

26 pa2dziernika 1982 r. o postgpowaniu w sprawach nieletnich;

c) dla maloletnich matek z dzie6mi;

d) rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego

4. rodzinne domy dziecka

Ka2de dziecko ma naturalnq potrzebg pzynale2enia do dwojga ludzi: matki i ojca.

Rodzina zastqpcza jest dla dziecka szansq, dajqcq mu mo2liwo56 uzrastania

w warunkach maksymalnie zbli2onych do naturalnych, je2eli sytuacia nie pozwala na

pobyt dziecka w rodzinie macierzystej. Tworzenie rodzin zastgpczych opiera sig na

zasadzie poszukiwania odpowiednich opiekun6w i bezpiecznego domu dla

konkretnego dziecka.

Podstawowym i zadan iam i rodzi ny zastqpczej sq:

. osobista opieka nad powierzonym dzieckiem, w miejscu staNego zamieszkania rodziny,

. zapewnienie dziecku warunk6w rozwoju iwychowania odpowiednich do jego stanu

zdrowia i poziomu rozwoju (odpowiednie warunki bytowe, mo2liwo56 rozwoju frzycznego,

psychicznego i spolecznego, mo2liwo56 wlaSciwej edukacji i rozwoju zainteresowah,

mo2liwo56 zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka, w tym lak2e polrzeby wypoczynku

i organizacji czasu wolnego),

. wsp6lpraca z sqdem opiekuriczym, wsp6lpraca z jednostkq sprawujqcq nadz6r nad

przebiegiem rozwoju dziecka oraz warunkamijego 2ycia tj. pcpr/organizatorem,

. informowanie tejjednostki o stanie zdrowia dziecka, jego postqpach w nauce itrudno6ciach

wychowawczych, a tak2e o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub jego

samowolnym oddaleniu siq,

' gromadzenie i przechowywanie dokument6w dotyczqcych stanu zdrowia dziecka, jego

wynik6w w nauce oraz sytuacji prawnej,

. wspieranie dziahafi w zakresie unormowania sytuacji2yciowej i prawnej dziecka,

. podtzymywanie wiqziz rodzinq naturalnq dziecka.

Rodzina zastgpcza przy wykonywaniu swojej funkcji kieruje siq dobrem dziecka pzyjgtego

do rodziny i poszanowaniem jego praw do:

1. wiedzy o swoim pochodzeniu,

2. podtzymania kontaktu z rodzinq naturalnq otaz z innymi osobami bliskimi,

3. zachowania godnoSci i ochrony przed wszelkimiformami przemocy.
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Obok preferowanych rodzinnych form opieki, funkcjonujq r6wnie2 instytucjonalne formy.

Ustawa zakNada, iz plac6wki winny by6 maNo liczebne - do 14 dzieci dostosowane do wieku

dzieci i ich potrzeb.

Plac6wka opiekuhczo - wychowawcza mo2e by6 prowadzona jako plac6wka opiekuhczo -

wychowawcza typu:

- socjalizacyjnego,

- intenryencyjnego,

- specjal istyczno-terapeutycznego,

- rodzinnego.

W plac6wce umieszczane sq dzieci powyzej 10 roku 2ycia, wymagajqce szczeg6lnej opieki

lub majqce trudnoSciw przystosowaniu siq do 2yciaw rodzinie.

Umieszczenie dziecka ponizej 10. roku 2ycia w plac6wce opiekuhczo-wychowawczej

obecnie jest mo2liwe w przypadku, gdy w danej plac6wce umieszczona jest maloletnia

matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjqtkowych przypadkach, szczeg6lnie

gdy pzemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzehstwa.

Plac6wka opiekuriczo - wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego zapewnia

opiekq dziecku z ozeczonym stopniem niepelnosprawno5ci, wymagajqcym stosowania

specjalnych metod wychowawczych, specjalistycznej terapii, wyr6wnywania op62nieh

rozwojowych i edukacyjnych.

Do zada6 Plac6wkiw zakresie realizacji zadah plac6wki typu socjalizacyjnego nale2y:

a) zapewnienie dziecku pozbawionemu tnryale lub okresowo opieki rodzicielskiej

calodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbqdnych potzeb

w szczeg6lno6ci emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, spolecznych

i religijnych,

b) realizowanie przygotowanego we wsp6Npracy z asystentem rodziny planu pomocy

dziecku,

c) umo2liwianie kontakt6w dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, ze sqd

postanowi inaczej,

d) podejmowanie dzialafi w celu powrotu dziecka do rodziny,

e) zapewnianie dziecku dostqpu do ksztalcenia dostosowanego do jego wieku

i mo2liwo6ci rozwojowych, obejmowanie dziecka dzialaniamiterapeutycznymi,

f) zapewnianie korzystania z przysNugujqcych 6wiadczeh zdrowotnych.

Natomiast do zadah Plac6wki w zakresie realizacji zadafi plac6wki typu intenruencyjnego

nale2y:

a) czasowe zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale lub okresowo opieki

rodzicielskiej caNodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbqdnych

potrzeb, w szczeg6lno6ci emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych,

spoNecznych i religijnych,
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b) spozqdzanie diagnozy psychofizycznq dziecka ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

ptzyczyn kryzysu w rodzinie dziecka, powodujqcych pobyt dziecka w plac6wce,

c) przygotowanie planu pomocy dziecku,

d) umo2liwianie kontaktow dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, ze sqd

postanowi inaczej.

Zgodnie z cotocznq informacjq Rady Ministr6w pzekNadanq Sejmowi i Senatowi o realizacji

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej za rok

2019 opublikowanq w polowie 2O2Q r. wskazano, i2 dzialania w systemie pieczy zastQpczej

od kilku lat utrzymujq sie na r6wnym poziomie. Jedynie niepokojqcym odchyleniem

w stosunku do lat ubiegtych jest spadajqca ilo56 rodzin zastqpczych. Poni2ej przedstawiono

analizq najwa2niejszych danych statystycznych z caNej Polski.

Odsetek dzieci (0-18 lat), umieszczonych w pieczy zastqpczej w stosunku do populacji dzieci

w przedziale do 18. roku 2ycia utrzymuje siq od dw6ch lat na podobnym poziomie (0,87%).

latach 2014-2019

2rodlo: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdah rzeczowo-finansowych z wykonywania
wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej z lat 2014 - 2019 {(stan na dziefi 31 grudnia danego roku)}.

W 2019 r. z rodzin naturalnych do rodzinnych form pieczy zastgpczej skierowanych zostaNo

8 065 dzieci (wobec 7 372 dzieci w 2018 r.), natomiast do form instytucjonalnych

4 415 dzieci (wobec 4 438 dzieciw 2018 r.).

1L

Liczba dzieci w pieczy zastepczei w

Wyszczeg6lnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dynamik
a

2018=10
0

Og6lem: 77 348 76 503 74 757 73 129 72 339 72 450 100,15

Rodzinna piecza
zasteocza

57 651 56 986 56 544 55 721 55 288 55 458 100,31

oh udziaN dzieci w
rodzinnej pieczy
zastqpczej (wska2nik
deinstvtucionalizaci i)

75% 74% 760/o 760/o 76% 77%

lnstytucjonalna piecza
zasteocza

19 697 19 517 18 213 17 408 17051 16 992 99,65

% udziaN dzieciw
instytucjonalnej pieczy
zasteoczei

25% 260/o 24% 24o/o 24% 23o/o

'akresu
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naturalnYch
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irodlo: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdah rzeczowo-finansowych z wykonywania zadah z zakresu

wspieran'ia rodziny i systeiu p,iec2y zastqpczei z tat 2014 - 2O1g {(stan na dzieh 31 grudnia danego roku)}'

Liczba dzieci z pieczy zastepczei w wieku
do 18. r.i., kt6re powr6cily do rodzin naturalnych

50(]0

45oo 4224 4\2o 
4359

fi lffir
A )O12 ' 201 .J )O14 2U1!) frl 201 €r x: )O17 I 201a 

' 
)O1<)

ir6dlo: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdah rzeczowo-finansowych z wykonywania zadah z zakresu

wspieran'ia rodziny i systemu pieczy zastqpczej z tat 2014 - 2019 {(stan na dzieh 31 grudnia danego roku)}'

Jak prezentujq powyzsze dane, w 2019r. naplynQlo do pieczy zastepczej z rcdzin

naturalnych 12 4BO dzieci, tj. o 670 dzieci wiQcej niZ w roku poprzednim. W przypadku liczby

dzieci, kt6re powro city z pieczy zastQpczej do rodzin naturalnych, mo2na zaobserwowa6 jej

spadek (o 161 dzieci) w stosunku do 2018 r.

Strukturq umieszczen w pieczy zastQpczej w 2019 r. obrazuje ponizszy wykres'

Warto podkreslic, Ze 91oh og6Nu dzieci umieszczonych w pieczy zastQpczej stanowiq dzieci,

kt6re zostaly umieszczone w pieczy zastqpczej po ruz pierwszy'

L2
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Struktura umieszczeri w pieczy zastEpczejw 2019 r.

po raz trzeci i kolejny utnieszczone w pieczy | ,n
zastq pczei

po raz drugi umieszczone w pieczy zastqpczej I r'"

2 000

1 500

1 000

500
2C4

oI

91%
po raz pierwszy umieszczone w pieczy zastqpczej

0 0,1 O,2 0,3 0,4 O,li 0,6 O,l 0,8 0,9 1

2r6dlo: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdart zeczowo-finansowych z wykonywania zadari z zakresu

wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej z lat 201 4 - 2019 {(stan na dziefi 31 grudnia danego roku)}.

Ponizszy wykres przedstawia liczbq dzieci w 2019 r. w podziale na wiek, ktore naptynqty

lz rodzin naturalnych do placowek opiekuhczo-wychowawczych, zv'tylqczeniem plac6wek

opiekuriczo-wychowaw czy ch typu rodzi n nego.

Liczba dzieci w ZO19 r., kt6re naplynqly z rodzin naturalnych
do plac6wek opiekuriczo-wychowawczych innych nii typu

rodzinnego
L843

I
: poni2ej 1- roku 2ycia I od 1 roku 2ycia do 3 lat r od 4 do 6lat

r od 7 clo 1O lat r od 10 do 13 lat I powy2ej 13 lat

2r6dto: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdah rzeczowo-finansowych z wykonyvvania zadah z zakresu

wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej z lat 2014 - 2019 t@tan na dzieh 31 grudnia danego roku)].

W Swietle pzepis6w ustawy peNnoletni wychowanek pieczy zastepczej mo2e pozosta6

w dotychczasowej rodzinie zastQpczej, rodzinnym domu dziecka albo plac6wce opiekunczo-

wychowawczejdo 25. roku 2ycia, pod warunkiem, 2e pobiera.

Nalezy zauwa2y6, 2e w zestawieniach statystycznych dotyczqcych liczby podopiecznych

w rodzinnej, jak r6wnie2 instytucjonalnej pieczy zastqpczel uuzglqdniane sq tak2e osoby,

kt6re ukoriczyty juz18. rok 2ycia i nadal przebywaje w pieczy zastqpczej. Na koniec 2019 r.

1 035

iffi#$lry 

a47 

I

13
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w pieczy zastQpczej przebywaNo 12087 os6b, kt6re ukohczyNy 18. rok 2yciai kontynuowaly

naukq. Majqc powyzsze na uwadze, wart odnotowania jest fakt, 2e 31 grudnia 2019 r.

w pieczy zastqpczej przebywaNo 60363 dzieci poni2ej 18. roku 2ycia. Oznaczalo,2ea2

16,70/o og6lu os6b objgtych pieczqzaslqpczq stanowiq osoby, kt6re ukoticzyhy 18. rok zycia.

Zjawisko to ilustruje poni2szy wykres.

Liczba dzieci w wieku powyiei 18 lat w pieczy
zastQpczei

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

o

L2253 12205 L2237 L2o47

lffi104ss113s1 I
)2CL2 r2013 ;'2014 2015 r2016 a2O17 r201-8 r2019

1rodlo: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdah rzeczowo-finansowych z wykonywania zadah z zakresu

wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej z lat 2014 - 2019 {(stan na dziefi 31 grudnia danego roku)}.

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastgpczej w latach 2Uf
2019

Opracowanie podstawie sprawozdari
wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej z lat 201 4 - 2019 {(stan na dzieri 31 grudnia danego roku)}.

W 2019 r. w rodzinnej pieczy zastqpczej przebywaNo og6lem 55 458 dzieci umieszczonych

w 36 832 podmiotach rodzinnej pieczy zastqpczej. Oznacza to spadek liczby podmiot6w

o 420 w stosunku do 2018 r. (37 252 podmiot6w), czyli o 1,1Vo.

Liczba rodzin zastqpczych w 2019 r. wyniosNa 36 164. Zalem zaobsenvowa6 mo2na spadek

liczby rodzin o 475, tj. o 1 ,3o/o w stosunku do 2018 r. Najwiqkszy spadek w 2019 r.

Wyszczeg6lnienie 20'14 2015 2016 2017 20',8 20'19
Dvnamika
2018 = 100

Ogolem 57 651 56 986 56 544 55721 55 288 55 458 100,3

rodziny zastQpcze
spokrewnione

32 405 31 951 31 647 30 816 30 185 29 868 98,9

rodziny zastgpcze
niezawodowe

15 890 15 486 15 268 14 838 14 528 14 287 98,3

rodziny zastqpcze
zawodowe

6 773 6 371 6 270 6 355 6 572 6 817 103,7

rodzinne domy
dziecka

2 583 3 178 3 359 3 712 4 003 4 486 112,1

216dto: na z wykonywania adari z
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w stosunku do roku poprzedniego (tj o 1,8o/o) dotyczyN liczby rodzin zastqpczych

niezawodowych. Natomiast liczba rodzin zastgpczych zawodowych vrzrosNa o 1,9o/o

w stosunku do 2018 r. Rodziny zastgpcze stanowily 98% og6lnej liczby podmiot6w rodzinnej

pieczy zastgpczej, a pozostale 2o/o, w liczbie 668, to rodzinne domy dziecka, kt6rych liczba

w stosunku do 2018 r. wzrosla a2 o 9o/o.

Opracowanie podstawie sprawozdafi zeczowo-finansowych z wykonywania
wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej z lat 2014 - 2019 {(stan na dzieh 31 grudnia danego roku)}.

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej na dzieh 31 grudnia 2019 r. wskazuje, 2e

w 2019 r. w stosunku do 2018 r., nastqpil wzrost liczby dzieci umieszczonych zar6wno

w rodzinach zastqpczych zawodowych (o 3,7o/o), jak i w rodzinnych domach dziecka

(o 12,1%). Natomiast w pozostalych formach rodzinnej pieczy zastqpczej (rodziny zastqpcze

spokrewnione i niezawodowe) nastqpil spadek liczby dzieci.

Wiek dziecka w rodzinnej pieczy zastqpczej w 2019 r.

poni2ej 1 roku
2o/o

od 1 roku do 3 lat
7o/o

2r6dlo: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdah rzeczowo-finansowych z wykonywania zadah z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej z lat 2014 - 2019 {(stan na dzierl 31 grudnia danego roku)}.

15

Liczba podmiot6w rodzinnvch form piecz w latac h 2014-2019

Wyszczeg6lnienie 2014 2015 2016 2017 2018
2019

Dynamik
a

2018 =
100

Oqolem 39 201 38 847 38 459 37 877 37 252 36 832 98,87
rodziny zastgpcze
spokrewnione

25 071 24 785 24 459 23 995 23 544 23 221 98,63

rodziny zastqpcze
niezawodowe

11 711 11 549 11 395 11 228 10 969 10 776 98,24

rodziny zastgpcze zawodowe 2 024 2 025 2 071 2 086 2 126 2 167 101,93

rodzinne domy dziecka 395 488 534 568 613 668 108,97
ir6dlo: Ooracowanie MRPiPS na z wvkonwania zadah z zakresu
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W latach 2017-2019 struktura nowopowstaNych form rodzinnych prezentowaNa sie

nastgpujqco:

Liczba nowych form powstalych w latach zOL7-ZOtg

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000

800
600
400
200

o
21 35

plac6wki opiekuflczo -

wychowawcze typu
rodzinnego

rodziny zastQpcze

niezawodowe

1 517 1537
1 409

I
)2A11 .2018 12019

2r6dto: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdah rzeczowo-finansowych z wykonywania zadah z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej z lat 2014 - 2019 {(stan na dzieh 31 grudnia danego roku)}.

il1.1. CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ W POWIECIE

KOSCTERSKIM

Charakteryzujqc rodzinne formy opiekiw naszym powiecie, dominujqce pod wzglgdem liczby

wychowujecych siq w nich dzieci sE rodziny spokrewnione (dziadkowie lub rodzehstwo).

Kolejnq licznq grupq stanowiq rodziny niezawodowe (z dalszym pokrewiehstwem - ciocie,

wujkowie, a tak2e osoby niespokrewnione). Najmniej liczebnq grupq sq rodziny zawodowe

specjalistyczne w tym pogotowie rodzinne. W powiecie ko5cierskim od tzech lat spada

liczba rodzin zastepczych, a tym samym spada ilo66 dzieci przebywajqcych w pieczy

zastgpczej.

W powiecie ko6cierskim funkcjonujq rodziny zastQpcze:

1. spokrewnione;

2. niezawodowe;

3. zawodowe w tym:

-pelniqce funkcjq pogotowia rodzinnego;

-specjalistyczne dla dzieci legitymujqce siq ozeczeniem o niepeNnosprawno5ci.

Piecza rodzinna w Powiecie KoScierskim w wiqkszoSci przypadk6w charakteryzuje siq

otwarto6ciq na potrzeby i problemy dziecka, empatiq i umiejqtno6ciq poszukiwania ptzyczyn

problemow pojawiajqcych siq u dziecka, cierpliwo6ciq, konsekwencjq i umiejgtno6ciq

sNuchania, samoorganizagq. Szczeg6lnie rodziny zawodowe, cho6 nie tylko stawiajq

na potrzebg okazywania wrazliwo6ci, by umie6 dostrzega6 i reagowad na potrzeby dziecka,

okazywania mu miNo6ci, aby czulo sig zaakceptowane.

t94 199 199

III
rodziny zastqpcze

zawodowe

58 64 73

-r-rodzinne domy dziecka

16
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Tabela f .

Podmioty rodzinnej pieczy zastQpczej w powiecie ko6cierskim w latach 2018 - 2020 - stan
na 31 grudnia ka2dego roku.

Rodzinna piecza zastgpcza

Rodziny spokrewnione
Rodziny niezawodowe
Rodziny zawodowe - og6lem

2019 r. 2020 r.

% Liczba" % Liczba* o/o

48 34 50 35 52

36 23 34 22 32

15913812
-2-2
-1-1

20{8 r.

Liczba*

32
24
10

wtym:
- specjalistyczne 1

- pelniqce funkcjq pogotowia 1

rodzinnego
Rodzinny dom dziecka
Razem

112
67 100 68

3

100
34
68 100

Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych PCPR w KoScierzynie.
*lJwzglqdniono wszystkie rodziny zamieszkujqce na terenie powiatu koScierskiego lqcznie z rodzinami, za kt6re
powiat otrzymuje zwrot Srodk6w w finansowych.

Tabela 2.
Liczba dzieci umieszczona w rodzinnej pieczy zastgpczej w latach 2018 - 2020 - stan na 31

grudnia kazdego roku

2018 r.
Dzieci umieszczone w Liczba* nowo
rodzinnej pieczy zastqpczej przyjqte

ffl1e'
Rodziny spokrewnione 41 4
Rodziny niezawodowe 46 7

Rodziny zawodowe - og6lem 32 10

2019 r. 2020 r.

Liczba* nowo Liczba* nowo
przyjqte przyjqte
w ci4gu w ciqgu
roku** roku**

4710496
374344
3113252

w tym:
-specjalistyczne 3 2 I
- petniqce funkcjq pogotowia 4 5 0
rodzinnego
Rodzinny dom dziecka 4 4

Razem 123 25
Zrodlo: Opracowanie na podstawie sprawozdania WR\SPZ-P.
*Uwzglqdniono wszystkie rodziny zamieszkujqce na terenie powiatu ko6cierskiego lqcznie z rodzinami, za kl6re
powiat otrzymuje zwrot Srodk6w w finansowych.
**jedno dziecko moze by6 wykazane w nowoprzyjqtych w ciqgu roku w r6znych formach pieczy zaslgpczei z
powodu przej6cia z jednej formy pieczy w drugq.

7

3

0
1

7

1

14

129
12142
39 122 14

77
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Tabela 3.

Charakterystyka wieku dzieci umieszczonych w pieczy zastqpczejw powiecie ko6cierskim w
latach 2018 - 2020 - stan na 31 grudnia ka2dego roku .
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Wiek dziecka w rodzinnej piecry zastqpczei w 2Ol9 r.

r do 3 lat e 4-6 lat 7-13 lat 14-17 lat s18-24lat
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WIek dziecka w rodzinnel piecry zastgpczei w 2O2O

tt

I do 3 lat r 4-6 lat 7-13 lat 14-17 lat t 18-24lat

W obecnym stanie prawnym powiat jest zobowiqzany do ponoszenia wydatk6w na

pokrycie koszt6w pobytu dziecka w rodzinie zastqpczej na terenie innego powiatu, w

przypadku gdy miejscem zamieszkania przed umieszczeniem dziecka po ruz pienrvszy

w pieczy zastgpczej byl powiat ko6cierski. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach

zastqpczych na terenie innych powiat6w pokrywane sq na podstawie porozumieh

zawartych miqdzy powiatami.

Tabela 4.
Liczba dzieci pochodzqcych z powiatu ko6cierskiego w latach 2018-2020 i umieszczona
poza powiatem koScierskim - stan na 31 grudnia ka2dego roku .

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Dzieci umieszczone w
rodzinach zastqpczych poza I I I

powiatem

ir6dlo: Opt'acowanie wlasne na podstmuie danych PCPR w Koicierzynie.

W latach 2018 - 2O2O - po dziewiecioro dzieci z terenu powiatu ko6cierskiego przebywalo

na terenie innego powiatu. Wszystkie dzieci umieszczone zostaly w rodzinnej pieczy

zastqpczej.

t9
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W roku 2020 - 19 dzieci z innych powiat6w przebywaNo na terenie powiatu koScierskiego,

w tym 12 dzieci w rodzinnej pieczy zastqpczej, a 7 dzieci w instytucjonalnej pieczy

zastgpczej. W porownaniu z rokiem 2019liczbalaznacznie zmalaNa, w zastqpczych formach

opieki na terenie powiatu koScierskiego przebywala w6wczas 41 dzieci ( w tym 25 dzieci
w pieczy rodzinnej i 16 w pieczy instytucjonalnej).

Tabela 5.
Liczba dzieci pochodzqcych z innych powiat6w umieszczonych w powiecie ko6cierskim w
roku 2020.

, L.p. , Miejsce Piecza rodzinna Piecza instytucjonalna razem
pochodzenia

dziecka

1 Powiat Gdafiski z 1

siedzibq w Pruszczu
Gdahskim

2 Powiat Starogardzki 5

3 Gdynia- miasto na 1

prawach powiatu

Gmina miasta

6

1

Gdahsk
5 Powiat Malborski

6 Powiat Tczewski

7 Miasto t-6d2

razem

3

1

1

12

5

7

3

I
5

I
19

2r6dlo: Opracotuanie wlasne na podstavrie darytsfi PCPR tu Koicierzynie

l[.2. CHARAKTERYSWKA INSTYTUCJONALNEJ PTECZY ZASTEPCZEJ W POWIECIE

KOSclERSKIM

lnstytucjonalnq pieczq zaslqpczq na terenie powiatu ko6cierskiego od 1 marca 2018 roku

stanowiq dwie Plac6wki Opiekuficzo - \A/ychowawcze w Ko6cierzynie typu:

- socjalizacyjne (24 miejsca) z miejscami intenrvencyjnymi (4)

W powiecie koScierskim instytucjonalna piecza. zastqpcza nad dzieckiem jest

administrowana pzez Centrum Administracyjne Plac6wek Opiekuhczo - Wychowawczych

w Ko6ciezynie w sklad kt6rego wchodzq dwie niezale2ne plac6wki opiekuhczo

wychowawcze. Powiat posiada bezterminowe zgody Wojewody pomorskiego na

prowadzenie Plac6wki Opiekuhczo-Wychowawczej Nr 1 i nr 2lqczqce zadania plac6wek

typu socjalizacyjnego i plac6wek typu intenruencyjnego.

Podstawowym zadaniem plac6wek jest zapewnienie caNodobowej opieki

i wychowania otaz zaspokojenie niezbgdnych potrzeb do czasu powrotu dziecka do

rodziny lub usamodzielnienia siq.

Celem plac6wek jest zapewnienie dzieciom caNodobowej opieki i wychowania

oraz zaspakajanie niezbqdnych potzeb bytowych, rozwojowych, emocjonalnych,

spoNecznych, religijnych, a tak2e zapewnienie ksztaNcenia. Praca z dzie6mi jest prowadzona

ld: 35F-8A879-2AF.l -41 8C-96C0-CA0A I 298 I F6F. Podpisany Strona 20
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poryzez realizacjg indywidualnych plan6w pracy z dzieckiem (lPP) we Scislel wsp6Npracy

zrodzinq biologicznq. Praca ta polega na wykonaniu doglqbnej analizy sytuacji dziecka

ijego rodziny, a nastqpnie wykonaniu i realizacji indywidualnego planu z dzieckiem i rodzinq

zmierzajqcego do osiqgniqcia jednego z trzech nastgpujqcych cel6w: reintegracji dziecka

z rodzinq, znalezienie dla dziecka trwaNego miejsca w Srodowisku rodziny adopcyjnej

lub zastgpczej, usamodzielnienia.

Podstawq wychowania w ko6cierskich plac6wkach jest wszechstronna pomoc stale

udzielana wychowankom w aktualizowaniu jego wtasnych, wrodzonych i niepowtarzalnych

mozliwo6ciach. Wychowanie nie jest wiqc ksztaftowaniem rozumianym jako ,,wykuwanie",

lecz jest towarzyszeniem w rozwoju. \AATchowanie obejmuje calego czNowieka, jego rozwoj

fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy. KoScierskie plac6wki pracujq wedlug

stwozonego wraz z dzielmi planu dydaktyczno-wychowawczego, kt6ry uwzglgdnia

wszechstronny rozw6j dzieci.

Tabela 6.
Liczba dzieci umieszczonych w plac6wkach opiekuficzo - wychowawczych powiatu
koScierskiego w latach 2018 - 2020 - stan na 31 grudnia ka2dego roku.

2018
nowe kumulaty

umieszcz wnie w
enia ciqgu

roku

714

2019 2020

nowe kumulatywn nowe kumulatywn
umieszczen ie w ciqgu umieszczen ie w ciqgu

ia roku ia roku

Liczba dzieci
umieszczonych
wPOW nrl
Liczba dzieci
umieszczonych
wPOWnr2
Liczba dzieci
umieszczonych
wPOWnr3
Razem

6
- stan na

28.02.2018

12 34 13 26

1513

1713514

3210

Zr6dto: Opracovanie y,lasne na podslal,ie danych PCPRtu Koicier:ynie

2L
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Wlck ddecka w Plac6wco Oplckuiczo.fichowawczel nr 1 w 2O2O r.
(stan na 31.12.2020 r.l

7-13lat 14-'17 lal 18-24lal

Wiek dziecka w Plac6wce Opiekuiczo.Wlrchowawczei nr 2w 2O2O r.
(stan na 31,12,2O2Or.1

do 3lat 7-13lal 1517 lal 18-24lal

III.3. USAMODZIELNIENIA

Rodzina jest naturalnym Srodowiskiem, w kt6rym powinno wzrasta6 ka2de dziecko,

aby posiada6 okreSlony status prawny, doznawac wNaSciwej opieki i poczucia

bezpieczefistwa, zaspokaja6 wNasne potrzeby rozwojowe oraz przygotowa6 sig do

samodzielnego zycia.

Ka2da forma rodzicielstwa zastgpczego powinna zabezpiecza1 wszelkie potzeby dziecka

umieszczonego w rodzinie zastepczej. Dziecku, kt6remu zaspokaja siq potrzebq milo6ci,

bezpieczehstwa, akceptacji i poczucia wlasnej wartosci, latwiej wejSc w dorosNo66, unikajqc

zagro2eh zwiqzanych z samodzielnym zyciem, uodporni6 siq na sytuacje kryzysowe (kt6rych

22
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na pewno nie uniknie). Dzieci, kt6re czujq siq nieakceptowane, poszukujq zaspokojenia tej

potrzeby w innym Srodowisku ni2 rodzinne.

Waznym zadaniem rodziny zastgpczej i wychowawcow plac6wek jest wdra2anie dzieci

do przestrzegania norm spoNecznych i ksztaNtowania w nich pozqdanych spoNecznie

zachowaf; nauki i przygotowanie do pelnienia 16l spolecznych. Jest to zadanie to2same

zzadaniami rodziny naturalnej kaZdego dziecka. W przypadku dzieci w rodzinach

zastgpczych i plac6wek zadanie to mo2e byd utrudnione, zwNaszcza z powodow

pochodzenia dzieci np. ze Srodowisk niedostosowanych spolecznie czy nawet

przestqpczych.

GN6wnym celem pracy rodzin zastgpczych i plac6wek w wymiarze ksztaftowania kompetencji

spolecznych bqdzie pzywr6cenie spoteczehstwu dziecka w postaci samodzielnego,

dojzaNego, przygotowanego do zycia dorosNego cztowieka, zdolnego do peNnienia 16l

spoNecznych i zalo2enia prawidNowo fun kcj onujqcej rodzi ny.

\Affchowankowie z rodzin zastqpczych i plac6wek w realizacji program6w usamodzielnienia

mogq liczy6 na pomoc i wsparcie r6znych instytucji do tego powolywanych miqdzy innymi

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiat ko5cierski na pzelomie 2020-2021 przygotowuje zintegrowany system opieki nad

dzieckiem i rodzinq, kt6ry ma uwzglgdnia1 dziaNania majqce na celu przygotowanie

wychowank6w do samodzielnego 2ycia po opuszczeniu pieczy zastgpczej.

W czasie pobytu w pieczy zastqpczej, wychowanek powinien naby6 odpowiednie

umiejqtno6ci i wiedzg niezbqdnq do wej6cia w dorosle 2ycie i samodzielnego

funkcjonowania. Przygotowanie wychowank6w do samodzielnego, dorosNego 2ycia powinno

w pzyszloSci zapobiec ich spolecznemu wykluczeniu. Dzialania te bgdq realizowane

w ramach projektu RPO WP,,Rodzinnie w Powiecie Ko6cierskim".

Profesjonalizaqa wsparcia wychowank6w usamodzielniajqcych siq w instytucjonalnej pieczy

zastqpczej w powiecie koScierskim r6wnie2 objqNa tendencje do wprowadzenia matych

struktur. Ka2dy wychowanek po ukoticzeniu 15 roku 2ycia w zale2no6ci od Jego rozwoju

emocjonalnego, jezeli nie ma mozliwo6ci powrotu do Srodowiska rodzinnego jest objgty

pomocq w postaci realizacji przyjqtego programu dla usamodzielniajqcych siq

wychowank6w.

Charakterystykq kameralnych plac6wek jest oferowanie Srodowiska wychowawczego

maksymalnie zbli2onego do warunk6w funkcjonowania rodziny oraz danie mozliwo6ci

wchodzenia w trening samodzielnoSci, polegajqcy na czynnym udziale wychowank6w we

wszystkich aspektach 2ycia. W przypadku wychowank6w z rodzinnej pieczy dzieje siq tak

naturalnie jak w kazdej rodzinie.

Jednym z najwiqkszych problem6w z jakimi borykajq osoby usamodzielniajqce sig,

opuszczajqce pieczq zastqpczq, sq trudno56 w pozyskaniu we wlasnym zakresie mieszkania

itym samym stworzenia sobie odpowiednich warunk6w mieszkaniowych. Powiat KoScierski
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nie dysponuje mieszkaniami chronionymi. lch pozyskanie uNatwiNoby pracq z Wupq mNodych

os6b opuszczajqcych pieczq zasfqpczq, a samym usamodzielniajqcym zapewniloby

bezpieczny okres przejSciowy w calym procesie usamodzielnienia zanim uzyskajq staNe

miejsce zamieszkania.

Ponadto osoby te cechujq siq czqsto biernoSciq, niechqciq do zmian w swoim Zyciu,

niejednokrotnie zbyt niskq motywacjq do zdobywania wyksztalcenia lub kwalifikacji

zawodowych. Okoliczno6ci te w istotny spos6b utrudniajq realizacjg program6w

usamodzielnienia. Dlatego celowe jest podjqcie dziaNah wspierajqcych (np. projekt6w) proces

usamodzielnienia, aby m6gl on przebiega6 w szerszym zakresie i w bardziej efektywny

spos6b, umozliwiajqcy mlodym osobom rozpoczgcie samodzielnego 2ycia.

Tabela 7.

Liczba dzieci opuszczajqcych pieczg zastgpczq w powiecie ko6cierskim w latach 2018 -
2020 -stan na 31 grudnia kaZdego roku.

2018
Zmiana Rodzinna lnstytucjosytuacji piecza nalnadziecka zastqpcza piecza

zastqpcza

2019 2020

Rodzinna lnstytucjo Rodzinna lnstytucjo
piecza nalna piecza nalna

zastqpcza piecza zastgpcza piecza
zastgpcza zastqpcza

powr6t do
rodziny622231
biologicznej
adopcja
dziecka lub
powierzeni"S_2_g
dziecka do
rodziny
adopcyjnej
Ra2em11242111
Zrodto. Opracot,anie'n,lusne na pctclstatlie clanych ['Cl'Rtt, Koicier:t,nie.

Tabela 8.
Liczba wychowankow opuszczajqcych pieczq zastgpczq usamodzielniajqcych sig
korzystajqcych w latach 2018 - 2020 z pomocy na usamodzielnienie w powiecie koscierskim
(od 1.01 do 31.12 kazdego roku).

2018 2019 2020
Osoby Osoby po Osoby po Osoby Osoby Osoby

Rodzaj po opuszczen opuszczen po po po
udzielonego opuszcze iu rodziny iu opuszcze opuszcze opuszcze

wsparcii p,"l'J**, 
zastqpczej plac6wki 

,."rlrl* o,"r'J**, ,.xlri*
zastgpcz zastqpcz

EJ EJ

Pomoc na
kontunuowanie 9 B 3 11 2 9
nauki
Pomocna 4 7 3 10 5 10
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usamodzielnienie

Zapewnienie
miejsca w
mieszkaniu
chronionym
Razem 20 22 B 30 '10 30
1rddto. Oprocot,anie vlasne na poclstat,ie danl,ch PC.PR ty Koicier:ynie.

Z rodzinami zastepczymi oraz wychowankami opuszczajqcymi piecze zastgpczq

prowadzono prace socjalnq polegajqcq na wspieraniu rodzin zastepczych przy pomocy pracy

koordynator6w. Udzielana byNa r6wnie2 pomoc prawna i merytoryczna w rozwiqzywaniu

r6znorodnych problem6w dotyczqcych powierzonych dzieci, jak i peNnoletnich wychowank6w.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie r6wniez jako organizator pieczy zastgpczej

w powiecie koScierskim sprawujqc nadz6r nad prawidNowym procesem wychowawczym

dzieci umieszczonych w rodzinach zastgpczych i peNnoletnich wychowank6w

wsp6lpracowaNo z innymi jednostkami pomocy spolecznej, sqdami i plac6wkami

oSwiatowymi.

IV. ANALTZA ZAGROzEN SNOOOWISK RODZIN NATURALNYCH

W ostatnich czterech lat w powiecie koScierskim tendencja umieszczeri w pieczy zastqpczej

instytucjonalnej utrzymuje sig na r6wnym poziomie, natomiast w rodzinnej waha sig.

W ostatnim roku w stosunku do 2019 uzrosla. W dalszym ciqgu maleje liczba kandydat6w

na rodziny zastqpcze.

Na podstawie uzyskanych danych z o6rodkow pomocy spoNecznej funkcjonujqcych

w powiecie koScierskim sporzqdzono analizq rodzin zagro2onych odebraniem dzieci

i umieszczeniem ich poza Srodowiskiem rodzinnym. Tabela przedstawia liczbq takich dzieci.

Wskazane przez gminy rodziny najczq6ciej objgte sq juz nadzorami kuratorskimi, pracujq

z nimi r6wniez pracownicy socjalni o6rodk6w pomocy spolecznej, asystenci rodzin,

pedagodzy szkolni, jednak2e mimo interdyscyplinarnego wsparcia nie zawsze udaje siq

pzeciwdzialad negatywnym skutkom ich fu n kcjonowan ia.

Tabela 9.
Specyfika 6rodowisk pze2ywajqcych trudnoSci w wypeNnianiu funkcji opiekuficzo-
wychowawczych w powiecie koScierskim - stan na dziefi 31 grudnia 2020 r.

, Gt6wne przyczyny wystqpowania trudno6ci w r

: rodzinach i powody korzystania z pomocy z OPS 
i Liczba rodzin

j Niezaradnos6 w spiawaclr opiefuficzo -
] Wystgpowanie problemu alkoholowego

108
202

170

25
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IwiCtepowinie Ctroiou w tym choroby psychiczne 
I

I Udzielanie pomocy z powod6wwystqpowania 
i

niepelnosprawno6ci w rodzinie
i Wy_"tep_o*anie bezrobocia 

l

i Wystgpowanie zjawiska eurosierot 
f

Zrddlo. Opracowanie t,lasne na podslat,ie danych : 8 gmin powiattt koicierskiego .

Tabela 10.
Specyfika Srodowisk przeZywajqcych trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuftczo-
wychowawczych z podzialem na gminy powiatu koScierskiego - stan na dzieh 31 grudnia
2020r.

Zrodlo: Opracotuanie u,lasne na podstavie danych : 8 gmin poltiatu koicierskiego .
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v. wNtosKt z ANALtv{ ptEczy zAsrEPczEJ zA LATA 2017- 2020 W POWIECIE

KOSclERSKIM

W Programie wskazano na koniecznoS6 podjqcia dziaNah rozwijajqcych i wspierajqcych

rodzinnq pieczg zastqpczq oraz usamodzielniajqcych sie wychowank6w, a takle

podnoszqcych poziom Swiadczonych uslug pzez instytucjonalnq pieczq zastqpczq

funkcjonujqcq na terenie powiatu. Uchwalenie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy

Zastqpczej na lata 2017 - 2020 mialo pozwoli6 na pozyskiwanie Srodk6w zewnqtrznych

na realizailq zadafi z zakresu pieczy zastqpczej. W okresie obowiqzywania ostatniego

programu PowiaUPCPR od 2018 roku pzez okres ponad dw6ch lat realizowaN we

wsp6lpracy z ZHP projekt pod nazwq ,,Uwierz w siebie- kompleksowe usNugi spoleczne

wsparcia rodziny na obszarze powiatu ko6cierskiego". DziaNania powiatu w tym projekcie byly

wyNqcznie skierowane na pieczq zastqpczq. Pod koniec 2020 r. udaNo siq pozyska6 Srodki

z funduszy unijnych na kolejny okres 2020-2022. Powiat rozpoczqN projekt pn. ,,Rodzinnie

w Powiecie Ko6cierskim", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Pomorskiego na lata 2014-2020 - OS priorytetowa 06 lntegracja, DziaNanie 06.02 UsNugi

Spoleczne, PoddziaNanie 06.02.02 Rozw6j uslug spolecznych. Powiat KoScierski/Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie jest liderem projektu, partnerem zostala Fundacja

,,Sprawni lnaczej". Celem gN6wnym projektu jest zwiqkszenie dostqpu do uslug spoNecznych

Swiadczonych w Srodowisku lokalnym na tzecz rodzin pzeZywlqcych problemy opiekuflczo-

wychowawcze otaz specjalistyczne wsparcie rodzin zastqpczych i umieszczonych w nich

dzieci.

Zadaniem rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastqpczej jest stworzenie dziecku stabilnego

Srodowiska zapewniajqcego odpowiednie wychowanie i opiekq do czasu powrotu dziecka do

Srodowiska pochodzeniabqd2 do momentu adopcji lub usamodzielnienia siq. Umieszczenie

dziecka w odpowiedniej formie pieczy zastgpczej ma na wzglgdzie pzede wszystkim

zapewnienie dziecku mo2liwoSci zaspokajania potrzeb emocjonalnych, bytowych,

zdrowotnych, edukacyjnych oraz kulturalno-rekreacyjnych w sytuacji, gdy rodzina naturalna

nie jest w stanie tych potrzeb zaspokoi6 w ramach wlasnych mo2liwo6ci.

Gl6wnym zalo2eniem, a zarazem celem strategicznym programu jest zbudowanie

zintegrowanego systemu pieczy zastgpczej. Realizacja tego celu ma za zadanie pzede

wszystkim otoczenie dziecka dobrq itroskliwq opiekq.

Celem pieczy zastqpczej jest przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego i samodzielnego

Zycia, do pokonywania trudno6ci 2yciowych, wpajanie prawidNowych norm spoNecznych,

podtrzymywanie bliskich i spolecznie akceptowanych kontakt6w z rodzinq i r6wie6nikami.

Piecza zastqpcza udziela tak2e wsparcia i odpowiedniego poradnictwa w tym zakresie dla

os6b tworzqcych pieczg zaslgpczq.
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V.1 . REALIZACJA PROG RAMU

Cel qN6wnv:

Celem gl6wnym Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zaslqpczej za lala 2018 - 2020

bylo tworzenie warunk6w do skutecznego rozwoju systemu pieczy zastqpczej w powiecie

koScierskim z ukierunkowaniem na formy rodzinne

Lp. 2.Podniesienie jako6ci uslug w zakresie rodzinnych form pieczy zastqpczej

Zadania Spos6b realizacji

28

Zadania w zakresie wspierania rodziny

Lp. l.Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieciw rodzinnych formach
opieki

Zadania Sposob realizacji

I Podniesienie Swiadomo6ci
spoleczno6ci lokalnej w zakresie
wiedzy o rodzinnej pieczy zastEpczej -
promowanie idei rodzicielstwa
zastgpczego;

- opracowano i rozpowszechniono ulotki i plakaty o
tematyce rodzinnej pieczy zastgpczej od 100-200
ulotek rocznie promujqcych tq formg wsparcia,
-w lokalnej prasie, w intrenecie oraz lokalnych
mediach spoleczno6ciowych pu bl ikowan o artykuly
promujqce rodzinnq pieczq zaslqpczq- Srednio 1

informacja w kazdej formie raz do roku,
Na stronie internetowej PCPR regularnie kilka razy
w roku,
- organizacja piknik6w, obchod6w Dnia
Rodzicielstwa Zastqpczego, innych imprez
okolicznoSciowych np. M ikolajki zorganizowano 1 1

imprez masowych, w kt6rych bralo udzial ok. 120
rodzin i 400 dzieci,

2 Pozyskiwanie kandydat6w do pelnienia
funkcji rodziny zastqpczej, do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
rodziny pomocowej oraz wolontariuszy;

-Opracowano i rozpowszechniono ulotki i plakaty o
tematyce rodzinnej pieczy zastgpczej, promujqcych
tq formq wsparcia, w lokalnej prasie, w internecie
otazw lokalnej prasie opublikowano artykuly,
300-600 ulotek i material6w
-Ok. 10 informacjiw prasie lokalnej, mediach
spolecznoSciowych i radiu lokalnym oraz Srednio 18
informacii na stronie PCPR.

3 Prowadzenie procedur
kwalifikacyjnych dla kandydat6w do
pelnienia funkcji rodziny zastqpczej, do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
rodziny pomocowej (w tym:
organizowanie stosownych szkoleri);

-skierowano 17 os6b na szkolenie dla kdndydat6w
do pelnienia funkcji niezawodowej rodziny
zastgpczej,
-przeprowadzono szkolenie dla kandydat6w na
rodzinne domy dziecka 8 os6b, kt6re uzyskaly
kwalifikacje,
- szkolenie dla rodzin spokrewnionych 20 os6b

4 Wspieranie istniejqcych rodzin
zastqpczych poprzez poszukiwanie
innych podmiot6w, fundacji
dzialajqcych w obrgbie pieczy
zastgpczej, aby aktywizowa6 rodziny,
zapobiega6 ich wypaleniu i rezygnacji z
oelnionei funkcii:

-organizowano 23 spotkania grupy wsparcia dla
rodzin zastgpczych Srednio 10-15 os6b na kaZdym
spotkaniu,
-zorganizowano ok. 52 spotkania w ramach szkoleri,
aktywizacji i podnoszenia kompetencji rodzin
zastgpczych w celu zapobiegania zjawisku
wvoalenia zawodoweoo
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I Objgcie rodzin zastqpczych i

prowadzqcych rodzinne domy
dziecka opiekq koordynatora
rodzinnej pieczy zastqpczej.,

Ko o rd yn ato rzy rodz i n n ej pi eczy zaslqp czq or az
pracownicy socjalni objqli wsparciem lqcznie w
2018-2020 80 rodzin zastgpczych oraz277 dzieci
wychowank6w tych rodzin. Dokonano lqcznie 517
ocen sytuacji dzieci przebywajqcych w rodzinnej
pieczy zastqpczej, sporzqdzono 552 opinii
dotyczqcych dalszego pobytu dziecka w RZ i

informacji o caloksztalcie sytuacji osobistej dziecka i

jego rodziny informacje z zespolu zostaly
orzekazane do Sadu do Wvdzialu Rodzinneqo.

2 Umo2liwienie korzystania ze
wsparcia specjalistycznego
(psycholog, pedagog, prawnik) przez
opiekun6w i wychowank6w;

-Zorganizowano rodzinom oraz wychowankom
dostqp do specjalist6w:
-psychologa logopedy,
-pedagoga, -dietetyka,
-psychiatry, -pielqgniarka,
-orawnika. - kosmetolooa.

3 Stworzenie warunk6w do mo2liwo6ci
skorzystania przez wychowank6w
pieczy zastqpczej i ich rodzin z
pomocy specjalistycznej

-dziqki prowadzonemu projektowi rodziny
skorzystaly z pomocy psychiatry dziecigcego w
wymiarze ponad 200 godz., pomoc psychologicznq i

psychoterapeutycznq Srednio 100 h na miesiqc x 36
miesigcy
-dostgp do uslug pomocy innych specjalist6w:
-pedagog - 1 etat
-inni ponad 260 h

4 Zapewnienie wyplaty Swiadczeri
zgodnie z ustawq o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastgpczej;

-wyplacano Swiadczenia obligatoryjne na pokrycie
koszt6w utrzymania dziecka
w rodzinie zastgpczej i innych przyslugujqcych
Swiadcze6,
2018-3.140.1972t
2019-3.255.0712l,
2020- 3.479.52421
Wwysoko6ciach uwzglqdniono pomoc na
pelnoletnich wvchowank6w z rodzi n zastepczvch

5 Zapewnienie wsparcia w postaci
wolontariatu i rodzin pomocowych.

-zapewniono dora2nie pomoc wolontariuszy,
Zapewniono pomoc w formie rodziny pomocowej dla
dw6ch rodzin zastgpczych zawodowych,

6 Rozw6j kompetencji
wychowawczych i opiekufczych
poptzez udzial rodzin w szkoleniach
doskonalqcych

zorganizowano ok. 52 spotkania w ramach szkole6,
aktywizacji i podnoszenia kompetencji rodzin
zastgpczych w celu zapobiegania zjawisku
wypalenia zawodowego w tym:
przeprowadzono szkolenie dla funkcjonujqcych
rodzin zastgpczych zawodowych podnoszqce
kompetencje rodzin- I szkoled dla lqcznie 74 os6b
- warsztat kompetencji wziqlo udzial20 os6b z
rodzin zastqpczych,
-spotkanie z prawnikiem w zakresie regulacji stanu
prawnego dzieci

7 Umo2liwienie wymiany do6wiadczef
i integracji poryzez organizowanie
grup wsparcia i spotkaf
inteoracvinvch:

-organizowanie grupy wsparcia dla rodzin
zastqpczych 10 spotkafi Srednio po 12 os6b.
-zorganizowano 2 spotkania integracyjne dla rodzin
zastepczvch, dzieci i ich rodzin macierzvstvch

8 Wspieranie rodzin zastqpczych w
podejmowaniu dzialafl i wsp6tpracy z
instytucjami dzialajacymi na rzecz
powrotu dzieci do rodzin
naturalnych;

-kompetencje oraz ciqgly proces podnoszenia
kwalifikacj i fu n kcjon uj qcych rodzi n zastqpczych
podnoszq Swiadomo66 stanowienia pieczy
zastgpczej umozliwiajqce powr6t dzieci do rodzin
biologicznych.
-powr6t do rodziny biologicznej 11 dzieci
-przekazanie do adopcji 15 dzieci,
umieszczenie w POW 5 dzieci
umieszczenie w innej rodzinie - 9 dzieci
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Lp. 3.Podniesienie jako5ci uslug w zakresie instytucjonalnej pieczy zastqpczej

Zadania Spos6b realizaqi

1 Podniesienie poziomu SwiadomoSci
wychowawc6w plac6wek w zakresie
jakoSci pracy poprzez systematyczne
poddawanie sig supenruizji, udzial w
grupach psychoedukacyjnych i

szkoleniach doskonalacych

-udziat wychowawc6w plac6wek w supenrvizji,
udzial w grupach psychoedukacyjnych i szkoleniach
doskonalqcych.

2 Zapewnienie wychowankom dostgpu
do poradnictwa specjalistycznego

zapewniono wychowankom dostgp do poradnictwa
specjalistycznego wedlug indywidualnych potrzeb.
zapewnienie zaie6 socioterapeutvcznvch.

3 Stwozenie warunk6w do mo2liwo6ci
zapewnienia wychowankom udzialu
w terapii - w tym psychoterapii

- stworzono warunki do moZliwo6ci skorzystania
ptzez wychowank6w i ich rodzinom pomocy
specjalistycznej w tym udzialu w terapii.
- plac6wki posiadajq na etacie psychologa,
terapeutg,
-plac6wki organizowaly dodatkowo r62ne programy
zwiekaszace kompetencie spoleczne dzieci.

5 Wsp6lpraca z asystentem rodziny
celem uaktualniania wiedzy o sytuacji
rodzinnej wychowanka, umo2liwienia
podtrzymywania wiqzi rodzinnych i

ewentualnej pracy na rzecz powrotu
do domu rodzinnego

-nawiqzywano wsp6lprac9 z asystentami rodzin
biologicznych celem uaktualniania wiedzy o sytuacji
rodzinnej wychowanka, umo2liwienia
podtzymywania wigzi rodzinnych i ewentualnej
pracy na rzecz powrotu do domu rodzinnego.
- asystenci uzupetniali wiedzq wychowawc6w
poprzez' przekazanie plan6w pracy rodziny,
uczestniczq czynnie w organizowanych zespolach
ds. okresowej oceny sytuacji rodziny.
- pzywr6cono 0,5 etatu stanowiska pracownika
socjalnego, aby zwiqkszy6 mo2liwoS6 dostqpu i

wiedzy o rodzicach biologicznych wychowank6w
plac6wek.

Lp. 4.Wsparcie procesu usamodzieln ienia wychowan k6w opuszczajqcych pieczg
zastgpczq

Zadania Spos6b realizaqi

1 Systematyczne przygotowywanie
wychowank6w pieczy zastgpczej do
procesu usamodzielniania

-ropwadzenie poradnictwa specjalistycznego pzez
caly okres procesu usamodzielnienia.
-pomoc wychowankom w twozeniu lndywidualnych
proqram6w Usamodzielnienia

2 Ksztaftowanie pozytywnego
wizerunku wychowanka pieczy
zastqpczej

-promowanie idei rodzicielstwa zastgpczego, form
pracy opiekuhczej, wychowawczej.
- nagla6nianie w mediach, dzialalno6ci
Stowarzyszenia Rodzin Zastgpczych ,,Dolina f qczy"
-naglaSnianie dzialalno6ci Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom z Plac6wek Opi eku fi czo-\4fu chowawczvch

3 Zapewnienie wyplaty Swiadczef
zgodnie z ustawq o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastqpczej

-wyplacono na bie2qco obligatoryjne Swiadczenia na
wsparcie wychowank6w opuszczajqcych pieczq
zaslqpczq -razem rodzi nna i i nstytucjonal na
Liczba os6b -148
2018 - 392.168 zl
2019 - 357.1302l.
2020 - 336.710 zl
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4 Umo2liwianie wychowankom
korzystania ze specjalistycznego
poradnictwa

-wychowankowie byli objqci pomocq koordynatora
lub innych pracownik6w PCPR z ramienia
Organizatora pieczy

5 Organizowanie grup wsparcia,
psychoedukacyjnych,
socjoterapeutycznych, trening6w
komoetencii soolecznvch

-organizowano indywidualne wsparcie dla
wychowank6w zgodne z potrzebami mtodego
czlowieka

6 Umo2liwienie udzialu w projektach,
szkoleniach podnoszqcych
kompetencie zawodowe:

-wsp6lpraca w tym zakresie z Hufcem Pracy
-Scisla wspolpraca ze szkolami szczeg6lnie
zawodowvmi

7 Wsp6lpraca i poszukiwanie
organizacji pozarzqdowych i os6b
prywatnych mogqcych wesprze6
wychowank6w pieczy w procesie
usamodzielnienia:

-wsp6lpraca z osobami, chcqcymi udziela6 takiego
wsparcia, szczeg6lnie z lokalnymi przedsigbiorcami,
organizacjami pozarzqdowymi

Lp. Rozw6j wsp6lpracy z innymi instytucjami pomocowymi

Zadania Spos6b realizacji

I Wsp6lpraca z o6rodkami pomocy
spolecznej, szkolami, sqdem i innymi
instytucjami pomocowymi celem
opracowania plan6w pomocy dla dzieci
umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastqpczej, dokonywania okresowej
oceny sytuacji dzieci i oceny
opiekun6w;

-zacieSniono wspolpracg z o6rodkami pomocy
spolecznej, szkolami, sqdem i innymi instytucjami
pomocowymi celem opracowania plan6w pomocy
dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastgpczej, dokonywania okresowej oceny sytuacji
dzieci i oceny opiekun6w;
-obecno56 asystent6w rodzinnych na zespolach ds.
okresowej sytuacj i dziecka lu b pracown ik6w O PS,
-zorganizowano szkolenia dla pracownik6w pomocy
spolecznej z terenu powiatu

2 Wsp6lpraca z urzgdami gmin i urzgdem
pracy celem pomocy wychowankom
usamodzielnianym w podjgciu
zatrudnienia i uzyskania mieszkania z
zasob6w gminy;

-koordynatorzy nawiqzali szeroko pojqtq wsp6lpracq
zuzqdami gmin i urzqdem pracy celem pomocy
wychowankom usamodzielnianym w podjqciu
zatrudnienia i uzyskania mieszkania z zasob6w
gminy. DziEki tej wsp6lpracy 5 wychowank6w z
pieczy zastqpczej otrzymalo pomoc w postaci
mieszkafi komunalnych.

-innym wychowankom udalo sig przy wspolpracy
pom6c w uzyskaniu 6wiadczefi z pomocy
spolecznej,

3 Wsp6lpraca z otganizacjami
pozarzqdowymi;

-kontynuowano dalszq wsp6lprac9 ze
Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastgpczego
,,Dolina Tqczy", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
z Plac6wek Socjalizacyjnych oraz innymi w zakresie
realizacji podejmowanych akcji, imprez

V.2. PODSUMOWANIE

1. Podstawovvym problemem jest brak chgtnych os6b - kandydat6w na rodziny zastqpcze dla

dzieci w wieku powy2ej 10 roku 2ycia, pozbawionych caNkowicie i czqSciowo opieki

rodzicielskiej.
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2. Obecna liczba rodzinnych form nie zaspokaja potrzeb w zakresie przyjgcia dzieci

w przedziale wiekowym 10- '15 lat w zakresie opieki i wychowania.

3. W latach 2018 -2020 ulrzymaNa sig prawie r6wna koniunktura umieszczeh dzieci

w instytucjonal nej i rodzin nej pieczy zastqpczej.

4. W plac6wkach nie sq umieszczane dzieci poni2ej 10 roku 2ycia (za wyjqtkiem

sporadycznych przypadku przy umieszczeniach rodzefstw.

5. W latach 2018-2020 znaczqco wzrosNa liczba umieszczanych dzieci w pieczy z r62nymi

deficytami rozwojowymi szczeg6lnie uwidocznione w plac6wkach opiekuflczo-

wychowawczych. Do nich kieruje siq prawie wylqcznie dzieci z specyficznymi problemami

zd rowotnym i, psych icznym i i i n nym i zaburzeniam i za chowa h.

6.ZostaNa zapoczqtkowana systemowa pomoc peNnoletnim wychowankom

usamodzielniajqcym siq.

7. Brak jest rodzinnych form opieki mogqcych objq6 opiekq maloletnie matki z dzie6mi.

8. Powstala jedna plac6wka wsparcia dziennego prowadzona przez gming miejskq. W planie

od 2021 r. zaNo2ono utworzenie kolejnej ponadgminnej plac6wki prowadzonej pzez Powiat.

vl. LIMIT RoDzrN ZASTEPCZYCH ZAWODOVVYCH W LATACH 2021-2023

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej wprowadza obowiqzek

planowania i limitowania rodzin zastqpczych funkcjonujecych w powiecie. Na podstawie

analizy danych dotyczqcych funkcjonowania pieczy zastqpczej, informacji gmin na temat

zagroZeh w Srodowiskach rodzin biologicznych, uwzglqdniajqc realne mo2liwo6ci finansowe

powiatu, ustala siq limit rodzin zastqpczych zawodowych w latach 2021 - 2023, jak

w poni2szejtabeli.

Tabela 10.
Limit zawodowych rodzin zastqpczych w powiecie ko6cierskim na lata 2021 -2023

Rok Planowany limit
rodzin zastqpczych rodzinnych dom6w

2021

2022
2023

zawodowych,

13

13

13

dziecka

5

6

6

ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY SI-ABE STRONY

-istnienie stowarzyszenia rodzicielstwa
zastqpczego
lstnienie stowarzyszenia pomocy dzieciom z
plac6wek socjalizacyjnych
- wsparcie dla os6b prowadzqcych rodzinne formy
opieki zastgpczej
-do6wiadczenie rodzin zastgpczych
-oruoa w wsoarcia rodzin zastepczvch

- brak kandydat6w na nowe rodziny zastgpcze
- brak form pomocy mieszkaniowej dla
usamodzielnianych wychowank6w
- brak wolontariuszy
- mala ilo56 organizaili pozazqdowych
dziatajqcych w zakresie pomocy dziecku
i rodzinie
-mala wiedza spoleczehstwa o rodzicielstwie
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-wspolpraca z instytucjami na fzecz

wychowank6w pieczy zastgpczej
-wspolpraca z instytucjami na rzecz wsparcia
wych owa n k6w i n stytu cj o nal nej pi eczy zastepczej
-pozytywne postrzeganie Plac6wek w Srodowisku
lokalnym
-zapewnienie wychowankom r62norodnych
doSwiadczefi, udzialu w 2yciu kulturalnym
-wykwalifikowana kadra
-utworzenie Rodzinnych Dom6w Dziecka
-udostqpnienie specjalistycznych form wsparcia
dla rodzin zastepczych i umieszczonych dzieci

zastqpczym
-obawa przed kontrolami przeprowadzanymi
przez r62ne instytucje
-narastajqce problemy wychowawcze
wynikajqce z skumulowanych problem6w
wychowank6w
-konflikty z rodzinq biologicznq w zakresie
uprawnieh do opieki prawnej i zgody na
podej mowanie dzialah na rzecz wychowank6w

SZANSE ZAGROZENIA

- zwigkszenie Swiadczeh dla rodzin
zastqpczych
- uwra2liwienie wladz lokalnych
na problemy rodzin zastqpczych
- mo2liwo56 pozyskiwania kandydat6w
na rodzic6w zastqpczych
- pozyskiwanie Srodk6w finansowych
na wsparcie specjalistyczne rodzicielstwa
zastqpczego
- sprawny system pieczy zastgpczej
-kampanie spoleczne promujqce rodzicielstwo
zastqpcze
-pozytywne przyktady usamodzielnionych
wychowank6w instytucjonalnej pieczy zastqpczej
-pozyskiwanie zewnqtrznych Srodk6w na
realizacie zadan

- niewystarczajqce Srodki finansowe
na rozw6j pieczy zastqpczej
- brak chqtnych rodzin do sprawowania
funkcji rodziny zastgpczej
- wypalenie zawodowe rodzin zastqpczych
- degradacja wartoSci i funkcji rodziny
-stygmatyzacja rodzin zastqpczych i dzieci
opuszczajqcych pieczq zastqpczq
-niesp6jne, niejasne, czqsto zmieniajqce sig
przepisy prawne
-niewystarczajqce Srodki finansowe na
doskonalenie kompetencji kadry
-niewlaSciwa wsp6tpraca z instytucjami
decydujqcymi o losach dziecka
-nadinterpretacja przepis6w prawa

vll. GELE IZADANTA PROGRAMU ROZWOJU PTECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2021-
2023
Priorytetowym celem powiatowego programu rozwoju pieczy zastqpczej na lata 2021 - 2023

jest zwigkszenie ilo6ci kandydat6w do pelnienia funkcji rodzin zastqpczych oraz dalszy

rozw6j form i metod oddziatywania w obszarze systemu pieczy zastqpczej w powiecie

koScierskim.

Celql6wnv 1

Rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem

. Cel szczeq6Nowv 1.1 - Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci

w rodzinnych formach pieczy zastqpczej.

o Cel szczeqolowv 1.2 - Organizowanie szkoleh dla kandydat6w na rodziny

zastqpcze i prowadzqcych rodzinne domy dziecka.

. Cel szczeq6low 1.3 - Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy

zastgpczej poprzez podniesienie jakoSci uslug dla rodzinnych form pieczy

zastgpczej.

. Cel szczeq6lowv 1.4 Rozwijanie specjalistycznych form wsparcia

dedykowanych dzieciom o szczeg6lnych potrzebach w tym stwarzanie

warunk6w dla zawiqzywania sie wiqkszej liczby rodzin zastgpczych

i powstaniu kolejnych rodzinnych domow dziecka.
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Zadania niezbedne do realizacii celu:
. Podniesienie 6wiadomo6ci spoleczno6ci lokalnej w zakresie wiedzy o rodzinnej

pieczy zastgpczej - promowanie idei rodzicielstwa zastqpczego;
. Pozyskiwanie kandydat6w do peNnienia funkcji rodziny zastqpczej, do prowadzenia

rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej oraz wolontariuszy;
. Prowadzenie procedur kwalifikacyjnych dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny

zastqpczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej (w tym:
organ izowanie stosownych szkolef ) ;. Wspieranie istniejqcych rodzin zastqpczych poprzez skierowanie specjalistycznych
form pomocy celem zapobiegania zjawisku wypalenia zawodowego i rezygnacji
z peNnionejfunkcji;

. Umo2liwienie kozystania ze wsparcia specjalistycznego (psycholog, pedagog,
prawnik, psychiatra dziecigcy) przez opiekun6w i wychowank6w;. Zapewnienie wsparcia w postaci wolontariatu i rodzin zaprzyja2nionych
(pomocowych);

. Wspieranie rodzin zastqpczych w podejmowaniu dzialari' i wsp6tpracy z instytucjami
dziaNalqcymi na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych;

. ZacieSnianie wsp6lpracy PCPR z o6rodkami pomocy, sqdem w zakresie pracy
z rodzicami naturalnymi dziecka umieszczonego w pieczy zastgpczej na tzecz
reintegracji rodziny;

. Rozw6j kompetencji wychowawczych i opiekuhczych poprzez udzial rodzin
w szkoleniach doskonalqcych.

Cel qN6wnv 2

Podnoszenie jako6ci uslug w zakresie instytucjonalnej pieczy zastqpczej

. Cel szczeq6lowv 2.1 DziaNania na rzecz rozwoju specjalistycznej

instytucjonalnej pieczy zastqpczej.

. Cel szczeq6lowv 2.2 - Wzmacnianie potencjalu kadry i poprawy warunk6w

mieszkaniowych.

. Cel szczeq6lowv 2.3 Zapewnienie wychowankom dostgpu do pomocy
specjalistycznej.

Zadania niezbedne do realizacii celu:. Doskonalenie kadry wychowawczej plac6wek;
. Podjecie dziaNah zmierzalEcych do pozyskania Srodk6w na poprawe warunk6w

mieszkaniowych;
. Podejmowanie dziaiafi w zakresie rozszerzenia specjalistycznej instytucjonalnej

pieczy zastqpczej;
. Zapewnienie wychowankom udziatu w zajqciach socjoterapeutycznych,

psychoedukacyjnych;
. Wsp6lpraca z asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastqpczej celem

uaktualniania wiedzy o sytuacji rodzinnej wychowanka, umo2liwienia podtrzymywania
wiqzi rodzinnych iewentualnej pracy na rzecz powrotu do domu rodzinnego;. Monitorowanie potzeb Srodowiska lokalnego odnoSnie opieki nad
wychowankami;

. Wsp6lptaca z instytucjami zajmujqcymi siq pomocA rodzinie;

Cel qt6wnv 3

Wsparcie proces6w usamodzielniania wychowank6w opuszczajqcych pieczg

zastqpczq

o Cel szczeq6lowv 3.1 - Wspieranie rozwoju wychowank6w pieczy zastqpczej
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popzez utworzenie i prowadzenie programu skierowanego do peNnoletnich

wychowank6w

. Cel szczeq6lowv 3.2 - Pomoc w zapewnieniu dostqpu do poradnictwa

specjalistycznego.

. Cel szczeq6lowv 3.3 - Wspieranie dziaNafi niezbqdnych w procesie

usamodziel n ien ia wych owa n k6w pieczy zastgpczej.

. Cel szczeq6Nowv 3.4 - TWorzenie warunk6w na rzecz powstania mieszkah

chronionych lub poszukiwania innych alternatywnych rozwiqzah w tym

zakresie;

Zadania niezbedne do realizacii celu:
. Systematyczne przygotowywanie wychowank6w pieczy zastqpczej do procesu

usamodzielniania;
. Wszechstronne wspieranie rozwoju wychowank6w pieczy zastgpczej;
. Utworzenie grupy samopomocowej;
. Ksztaftowanie pozytywnego wizerunku wychowanka pieczy zastqpczej;
. Umozliwienie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa;
. Organizowanie grup wsparcia, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych,

trening6w kompetencji spoNecznych ;

. Umo2liwienie udziaNu w projektach, szkoleniach podnoszqcych kompetencje
zawodowe;

. Wsp6lpraca i poszukiwanie organizacji pozarzqdovrych i os6b prywatnych mogqcych
wespze6 wychowank6w pieczy w procesie usamodzielnienia;

. Wsp6lpraca z urzqdami gmin i uzqdem pracy celem pomocy wychowankom
usamodzielnianym w podjqciu zatrudnienia i uzyskania mieszkania z zasobow gminy;

. Podiecie dzialafi zmierzaiqcych do powstania mieszkah chronionych.

Cel ql6wnv 4

Rozw5j wsp6lpracy z instytucjami pomocowymi na rzecz kompleksowego

wsparcia pieczy zastqpczej

. Cel szczeq6Nowv 4.1 - Rozw6j partnerstwa na rzecz rozwijania systemu

pieczy zastqpczej;

. Cel szczeq6lowv 4.2 - Tworzenie warunk6w na rzecz wsp6lpracy

z instytucjami zajmujqcymi sig pomocq rodzinie.

. Cel szczeq6lowv 4.3 Wsp6Npraca z organizaqami pozarzqdowymi

dzialajqcymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz stwarzanie

warunk6w do ich rozwoju;

Zadania niezbedne do realizacii celu:
. Wsp6Npraca z o6rodkami pomocy spolecznej, asystentami, szkoNami, sqdem i innymi

instytucjami pomocowymi celem opracowania plan6w pomocy dla dzieci
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastqpczej, dokonywania okresowej oceny
sytuacji dzieci i oceny opiekun6w;

. Wsp6lpraca z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie budowy jednolitego sytemu
pomocy pieczy zastgpczej;

. Umozliwienie wymiany do6wiadczefi i integracji popvez organizowanie grup
wsparcia, szkoleh, konferencji i spotkaf integracyjnych dla pracownik6w;
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. Wsp6Nptaca z instytucjami i stu2bami dziaNajqcymi na zecz alOywizacji rodziny
naturalnej w celu poprawy wlasnej sytuacji zyciowej, zmiany stylu 2ycia i reintegracji
rodziny;

UII. ZRODT.A FINANSOWANIA PROGRAMU

2r6dNem finansowania zadart Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastqpczq na lata
2021 - 2023 bqdq Srodki finansowe:

dzieci w pieczy zastgpczej,
z budzet6w innych powiat6w, zobowiqzanych do zwrotu wydatk6w za dzieci
umieszczone w pieczy zastqpczej,
z odpNatno6ci rodzic6w biologicznych,
ze 2r6deN zewngtrznych takich jak Ministerstwo Pracy i Polityki SpoNecznej, Europejski
Fundusz Spoleczny oraz programy i projekty ukierunkowane na wsparcie dziecka
i rodziny.

IX. ODBIORCY PROGRAMU
Odbiorcami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastgpczel na lata 2021 - 2023 bgdq:

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydaci
do peNnienia funkcji dyrektora plac6wki opiekuhczo-wychowawczej typu rodzinnego,

rodzic6w.

X. REALIZATOMY PROGRAMU
Koordynatorem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zaslqpczel na lata 2021 - 2023 jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie, kt6re przy jego realizacji bqdzie

wsp6lpracowalo z nastqpujqcymi pod miotami :

XI. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU
Monitoring programu bqdzie polegal na corocznym zbieraniu danych dotyczqcych realizacji

zadafi pzez organizatora pieczy zastqpczej, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w KoScierzynie i skiadanie raportu w postaci sprawozdania z dziaNalnoSci organizatora

pieczy przedkladanym Radzie Powiatu Ko6cierskiego po zakohczeniu roku budzetowego.

ZrodNami informacji o realizacji Programu bqdq informacje pozyskane z gmin.
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Wska2nikami realizacii prooramu bedzie:

1 . Liczba przeprowadzonych kam pan ii prom uj qcych rodzicielstwo zastqpcze ;

3. Liczba rodzin, kt6re otzymaty kwalifikacje do pelnienia funkcji rodziny zastgpczej;
4. liczba rodzin zastqpczych spokrewnionych i niezawodou/ych ;

5. Liczba dzieci umieszonych w pieczy zastqpcze;
6. Liczba rodzin zastqpczych korzystajqcych ze wsparcia specjalistycznego;
7. Liczba zrealizowanych szkoleh i projekt6w dla rodzin zastqpczych i liczba os6b

uczestniczqcych w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach doksztalcajqcych;
8, Liczba spotkafi i uczestnik6w grupy wsparcia rodzic6w zastqpczych;
9. Liczba wychowank6w usamodzielnianych
10. Liczba wychowank6w powracajqcych z todzin zastQpczych i plac6wek opiekuh czo -

wychowawczych do biologicznych rodzin ;

11. Liczba wychowank6w, ktorzy nabyli umiejqtnoSci poruszania sig na rynku pracy;
12. Liczba pracownik6w podnoszqcych swoje kwalifikacje;
1 5. Liczba zatrud n io nych koo rdynato r6w rodzi n nej pieczy zastgpczej ;

Ewaluacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastgpczej na lata 2021 - 2023
bgdzie prowadzona w oparciu o nastgpujqce narzgdzia:

XII. PODSUMOWANIE

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastgpczej na lata 2021 - 2023 zakNada tworzenie

optymalnych warunk6w dla poprawy jakoSci 2ycia dzieci i ich rodzin. Do realizacji tych

zab2ert niezbqdny jest rozwinigty i szybko reagujqcy system, kt6ry zapewni w pienruszej

kolejno6ci wsparcie profilaktyczne, a rodzinom stworzy mo2liwo6ci samodzielnego

zmien.enia sig z problemami. Takie podejScie zwigkszy szanse rodziny na prawidlowe

funkcjonowanie w Srodowisku oraz wykorzystanie wNasnej aktywno6ci i wewnqtrznego

potencjaNu w celu zmiany swojej sytuacji2yciowej.

Wsparcie na rzecz rodzin, kt6re w ramach niniejszego Programu oferuje Powiat KoScierski

bgdzie nakierowane w pienrvszej kolejnoSci na wykorzystywanie zasob6w wlasnych rodziny

oraz iel Srodowiska, a wsparcie instytucjonalne bgdzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina

bgdzie zmagaNa sig z problemami, kt6rych nie jest w stanie samodzielnie rozwiqza6,.

Tak ujqte zadania obligujq do stalego vrrzmacniania oraz podnoszenia efektywno6ci

koScierskiego systemu, ktory opiera siq na wsp6lpracy i komunikacji pomiqdzy organizacjami

i instytucjami Swiadczqcymi wsparcie dziecku i rodzinie na terenie Powiatu KoScierskiego.

N i n i ej szy Pro g ra m za pewn i a r ealizaqq zamiezonych dz i ala ri.
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