
Uchwala nr XXXIV/192/13 
Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 31 stycznia 2013r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej 
dla Powiatu Mogilenskiego na lata 2013- 2015. 

Na podstawie art.4 ust.l pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
0 samorz^dzie powiatowym (Dz. U . nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 180 pkt 1, 
art. 182 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastepczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887z pozn. zm.) 

Uchwala sie Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastepczej dla Powiatu Mogilenskiego na 
lata 2013-2015, stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

Rada Powiatu w Mogilnie 
uchwala, co nast^puje: 

§ 1 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarz^dowi Powiatu. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

jSEVUpONICZACY 

; A D Y \ P O Q A / I A T U 

Jan Bartecki 



Uzasadnienie 

Art. 180 pkt.l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastepczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887) wskazuj^cy, ze do zadan wlasnych powiatu nalezy 
opracowanie i realizacja 3 - letnich powiatowych programow dotycz^cych rozwoju pieczy 
zastepczej, zawieraj^cych miedzy innymi coroczny limit rodzin zastepczych zawodowych stal 
sie podstawy opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej dla Powiatu 
Mogilenskiego na lata 2013-2015. Jego glownym celem jest „Budowame efektywnego 
systemu pieczy zastepczej, wspieranie rodzin zastepczych w opiece i wychowaniu dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastepczych oraz pomoc, w polconywaniu pojawiajqcych sie 
trudnosci." 
Zgodnie ze wskazan^ na wstepie ustawy zadania zwi^zane z zapewnieniem dzieciom opieki 
zastepczej nalezy do zadan wlasnych powiatu, tym samym, tym samym podjecie uchwaly jest 
uzasadnione. 
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I. Wst^p 

Zapisy w Konwencji o Prawach Dziecka wskazuj^, ze: „dziecko dla pelnego i harmonijnego 

rozwoju swojej osobowosci powinno wychowywac si^ w srodowisku rodzinnym, w atmosferze 

milosci, szcz^scia i zrozumienia". Jednoczesnie maj^c na uwadze sytuacje, w ktorej dziecko moze 

bye pozbawione czasowo lub na stale swego srodowiska rodzinnego lub, gdy ze wzgl^du na swoje 

dobro nie moze pozostawac w tym srodowisku, dokument ten zapewnia mu prawo do specjalnej 

ochrony i pomocy ze strony panstwa. Podobnie jak zapis art. 72 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej brzmi^cy: „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy wtadz 

publicznych". 

W celu zapewnienia opieki kazdemu dziecku jej pozbawionemu oraz w akcie wypelnienia 

powierzonych zadan w odpowiedzialny sposob samorz^dy terytorialne tworz^ gminne programy 

wspierania rodziny oraz powiatowe programy rozwoju pieczy zastepczej. 

Zachodz^ce w Polsce zmiany spoleczno - gospodarczo - polityczne maj^ swoje 

odzwierciedlenie w najmniejszej komorce spolecznej jak^ jest rodzina. Nieumiejetnosc podazania 

za nimi i brak zdolnosci do adaptacji w zmieniaj^cych sie warunkach powoduje powstawanie 

szeregu dysfunkcjonalnosci i utrwala juz istniej^ce. Zaburza to czesto prawidtowy rytm 

funkcjonowania rodziny, a tym samym wplywa destrukcyjnie na jej czlonkow. Brak stabilnosci 

zatrudnienia, niskie dochody, ubozenie spoleczenstwa, brak poczucie bezpieczenstwa socjalnego 

i wielu wspolistniej^cych trudnosci prowadzi do wzrostu zjawiska degradacji i dysfunkcji rodzin. 

Patologiczne zachowania doroslych ~ rodzicow uniemozliwiaj^ lub w sposob znacz^cy zaburzaj^ 

prawidiowy rozwoj dzieci. To one zostaj^ pozbawione milosci, poczucia bezpieczenstwa 

i stabilizacji, a tym samym najdotkliwiej odczuwaj^ kryzys rodziny. W obliczu takiej sytuacji 

koniecznym staje sie wkroczenie w zycie rodziny pomocy panstwa i wprowadzenia rozwi^zah 

systemowych, do jakich nalezy m.in. objecie dzieci pieczy zastepcz^. 

InspiracJ4 do stworzenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2013 -

2015 dla Powiatu Mogilenskiego byla z jednej strony potrzeba promowania i szerzenia idei 

zastepczego rodzicielstwa a z drugiej koniecznosc udoskonalania i stwarzania takich warunkow, 

ktore pozwolilyby rodzicom zastepczym na peln^ realizacje zadan wychowawczych. 

Zatem z uwagi na powyzsze tworzy sie program wspierania rozwoju pieczy zastepczej, 

ktorego glownym celem jest ,J3udowame efektyMmego systemu pieczy zastepczej, wspieranie rodzin 

zastepczych w opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych Shaz ponipc, 

w polconywaniu pojawiajqcych sie trudnosci 



II. Poj^cie pieczy zastepczej w literaturze przedmiotu. 

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

zastepczej (Dz. U . z 2011 r., nr 149, poz. 887 z pozn. zm.) system pieczy zastepczej to zespot osob, 

instytucji oraz dzialan, ktore maj^ na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w 

przypadkach niemoznosci sprawowania opieki i wychowania przez rodzicow. Obowi^ek 

wspierania rodziny przezywaj^cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych 

oraz organizacji pieczy zastepczej, w zakresie ustalonym ustawy, spoczywa na jednostkach 

samorz^du terytorialnego oraz na organach administracji rz^dowej. 

W Konwencji o Prawach Dziecka przyjetej przez Zgromadzenie Ogolne Narodow 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. okreslono, ze piecza zastepcza to sprawowanie pieczy nad 

dzieckiem przebywaj^cym poza swym srodowiskiem rodzinnym, z tego powodu, ze zostalo ono 

czasowo lub stale tego srodowiska pozbawione lub nie moze znajdowac sie w nim ze wzgledu na 

swoje dobro. 

Piecza zastepcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Zarowno jedna jak 

i druga forma winny zapewniac zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci ze szczegolnym 

uwzglednieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych, 

a takze przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego zycia. Istotne jest 

rowniez wyposazenie dziecka w umiejetnosc pokonywania trudnosci zyciowych oraz nawiazywania 

i podtrzymywania bliskich, osobistych i spolecznie akceptowanych kontaktow z rodziny 

i rowiesnikami. Nieodzownym zadaniem powierzonym pieczy zastepczej jest praca z rodziny 

umozliwiaj^ca powrot dziecka do rodziny lub gdy jest to niemozliwe - d^zenie do przysposobienia 

dziecka. 

Na podstawie obowi^zuj^cych do dnia 31 grudnia 2011 roku przepisow ustawy z dnia 24 

marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U . z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z pozn.zm.) rodziny 

zastepcze dzielily sie na : 

- Rodziny zastepcze spokrewnione z dzieckiem - opieke nad dzieckiem przejmowali czlonkowie 

rodziny, np. dziadkowie, rodzenstwo, wujostwo ltd., 

- Rodziny zastepcze niespokrewnione z dzieckiem - opieke sprawowaly osoby prawnie obce 

wobec dziecka, 

- Rodziny zastepcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, a wsrod nich : wielodzietne, 

specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia rodzinnego.|^^/ J^^^^^L^ 

W / w przepisy ulegly zmianie z dniem 1 stycznia 2012 roku, zgodnie ^"^fetawk z dnia/^zenvca 
^ ^ PRZEVtfODNICZ/VCY 

RADM P O W I A T U 



2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z pozn. 

zm), z art. 39 ust.l ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, formami rodzirmej 

pieczy zastepczej ŝ : 

a) Rodzina zastepcza : 

- spokrewniona - tworzona przez wstepnych lub rodzenstwo; 

niezawodowa - maizonkowie lub osoba niepozostaĵ ca w zwis^zka malzenskim, niebed ĉy 

wstepnymi lub rodzehstwem dziecka; 

- zawodowa - w tym zawodowa pelnî ca funkcje pogotowia rodzirmego i zawodowa 

specjalistyczna. 

b) Rodzinny dom dziecka. 

RODZINY SPOKREWNIONE: 
WSTEPNI, RODZENSTWO RODZINY NIEZAWODOWE 

RODZINNE DOMY DZIECKA 
RODZINY ZAWODOWE W TYM : 

PELNIŷ CE FUNKCJ15 
POGOTOWIA RODZINNEGO 

I ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA 

III. Diagnoza pieczy zastepczej w Powiecie Mogilenskim 

3.1 Charakterystyka rodzinnej pieczy zastepczej 

PR a i ^ l c z A C Y 
P O W I A T U 

ecki 

Rodziny zastepcze to jedna z najstarszych i najbardziej populamych postaci opieki nad 

dzieckiem, ktore zostalo jej pozbawione. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie - jako 



organizator rodzinnej pieczy zastepczej podejmuje dzialania zmierzajace do zapewnienia 

bezpieczenstwa dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziny pochodzenia, tworẑ c system 

pieczy zastepczej na terenie Powiatu Mogilenskiego. Tym samym Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mogilnie poprzez realizacje powierzonych mu zadan koordynuje rodzinny piecze 

zastepcza od momentu doboru kandydatow az po usamodzielnienie powierzonych jej 

wychowankow. Niezwykle istotnym, oprocz nadzorowania rodzin zastepczych, jest udzielanie 

efektywnego wsparcia poprzez szkolenia, poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne. Centrum 

doklada wszelkich staran aby wzmacniac kompetencje rodzicow zastepczych i przeciwdzialac 

zjawisku wypalenia zawodowego. 

Ponizsze dane charakteryzuĵ  rodzinny piecze zastepcẑ  na terenie Powiatu Mogilenskiego 

w poszczegolnych latach. 

Tabela nr 1. Liczba rodzin zastepczych na terenie Powiatu Mogilenskiego w latach 2009 - 2012. 

Lp. Rok Liczba rodTin zastf pczych 
(ogolem) 

1 2009 43 

2 2010 50 

3 2011 55 

4 2012 54 
Zrodto: dane wlasne 

Wykres nr 1. Liczba rodzin zastepczych oraz liczba dzieci umieszczonych w pieczy na terenie Powiatu 
Mogilenskiego w latach 2009 - 2012. 

ROK 

2009 

2010 

2011 

Stan na 31.12.2012 r. 

• LICZBA RODZIN ZASTEPCZYCH 
H LICZBA DZIECI 

43 
61 

50 
84 

55 
86 

45 
70 

T T 



Powyzsze dane obrazuj^, ze corocznie liczba rodzin zastepczych na terenie Powiatu 

Mogilenskiego ulega zmianie. Zmiana dotyczy takze ilosci dzieci w nich umieszczonych. Najmniej 

dzieci przebywalo w pieczy zastepczej w 2009 r. Kolejne lata przyniosly wzrost tej liczby, 

az do 2012 r. Spadek liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastepczej spowodowany jest 

m.in. usamodzielnieniem wychowankow, ale takze wynika on ze zmiany przepisow prawa ktore 

z jednej strony nakreslity nowy sposob pracy z rodziny dysfunkcyjn^ z drugiej zas wskazal nowy, 

inny niz dotychczas sposob doboru kandydatow do pelnienia funkcji rodzicow zastepczych. 

IntencJ4 nowych uwarunkowah prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastepczej jest to, aby instytucje pomocy spolecznej w rezultacie podejmowanych dzialan, 

w odniesieniu do rodzin borykaj^cych sie z problemami z zakresu opieki i wychowania, 

niwelowaly koniecznosc zabierania dzieci i umieszczania w pieczy zastepczej. Zatem nalezy 

przyj^c, ze zgodnie z tym spadaj^ca liczba rodzin zastepczych stanie sie tendencj^ 

w nadchodz^cych latach. 

Ponizsza tabela przedstawia dane dotycz^ce liczby poszczegolnych rodzin zastepczych w 

oparciu o ustawe obowi^zuj^c^ do 31 grudnia 2011 roku. 

Tabela nr 2. Liczba rodzin zast^pczycli M> latach 2009 - 2011 wg Idasyfi/cacji obowiqzujqcej przed dniem 

wejscia w zycie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej 

Lp. Rok Rodziny 
spokrewnione 
z dzieckiem 

Rodziny 
niespokrewnione 

z dzieckiem 
(ogolem) 

Rodziny zastepcze 
zawodowe 

niespokrewnione 
z dzieckiem 
wielodzietne 

Rodziny 
zastepcze 
zawodowe 

niespokrewnio 
ne z dzieckiem 
specjalistyczne 

Rodziny 
zastepcze 
zawodowe 

niespokrewnio 
ne z dzieckiem 
0 charakterze 

pogotowia 
rodzinnego 

1 2009 33 7 2 0 1 

2 2010 32 12 4 1 1 

3 2011 34 13 6 1 1 

Zrodlo: dane wlasne 

Jak wynika z danych z powyzszej tabeli, na terenie Powiatu Mogilenskiego przewazala 

liczba rodzin zastepczych spokrewnionych z dzieckiem. Zwraca jednak uwage fakt, ze w wyniku 

prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie akcji promocyjneiwzrasta 

liczba rodzin zastepczych zawodowych. Dzialania promocyjne ŝ  niezbedne w celu w)/prac©wani%j2:>\CY 

sprawnego systemu pieczy zastepczej na terenie powiatu/^/ c ^ C i ^ ^ ^ - Y , \



Ponizsza tabela obrazuje liczb? rodzin zastepczych ze wzgledu na miejsce ich zamieszkania 

na terenie powiatu. 

Tabela nr 3. Liczba rodzin zastepczych ze wzgledu na miejsce zamieszlcania- stan na 3L 12.2012 r. 

Typ rodziny 
zastepczej 

Gmina 
Mogilno 

Gmina Strzelno Gmina D^browa Gmina 
Jeziora Wielkie 

Rodziny 
spokrewnione 

13 3 3 3 

Rodziny 
niezawodowe 

11 1 2 0 

Rodziny zawodowe 4 3 1 1 

Ogolem 28 7 6 4 
Zrodto: dane wlasne 

Podsiunowuĵ c powyzsze dane nalezy uznac, ze najwiecej rodzin zastepczych kazdego typu 

zamieszkuje w Gminie Mogilno. Prawdopodobnie wynika to z faktu, ze Gmina Mogilno zajmuje 

najwiekszy obszar na terenie powiatu. Kolejne miejsce pod wzgledem ilosci rodzin zastepczych 

zajmuje Gmina Strzelno a nastepnie Gmina D^browa i Gmina Jeziora Wielkie. Trudno 

jednoznacznie wskazac przyczyne takiego stanu rzeczy. 

Dokonujqc charakterystyki rodzirmej pieczy zastepczej nalezy takze wskazac wiek dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastepczych. Ceche te ilustruje tabela oraz wykres ponizej : 

Tabela nr 4. Liczba dzieci w rodzinach zastepczych, z podziatem ze wzgledu na wiek zamieszkafych na 

terenie Powiatu Mogilenskiego 

LICZBA DZIECI - ze wzgledu na wiek ( dane na 31 grudnia 2012 r.) 

WYSZCZEGOLNIENIE 
RODZINA 

ZASTEPCZA 
ZAWODOWA 

RODZINA 
ZASTEPCZA 

NIEZAWODOWA 

RODZINA 
ZASTEPCZA 

SPOKREWNIONA 
Ponizej 1 roku 0 1 0 

Od 1 roku do 3 lat 2 0 0 
Od 4 do 6 lat 4 4 2 

Od 7 do 13 lat 5 4 7 
Od 14 do 17 lat 10 7 16 
Od 18 do 24 lat 3 2 3 

P O W I A T U 

JattBartecki 



Wykres nr 2. Liczba dzieci w rodzinach zastepczych, z podzialem ze wzgledu na wiek zamieszkatych na 

terenie Powiatu Mogilenskiego. 

Liczba dzieci - ze wzgledu na wiek 
( dane na dzleh 31 grudnia 2012 r.) 

B rodzina zastepcza zawodowa 
• rodzina zastepcza niezawodowa 
• rodzina zastepcza spol<rewniona 

Zrddio: dane wtasne 

Tabela, a takze wykres obrazuje rozpî tosc wiekow^ dzieci ximieszczonych w pieczy 

zastepczej. W rodzinach zastepczych zawodowych najliczniejsz^ grupe stanowî  dzieci w wieku 

14-17 lat. Podobnie przedstawia sie to w rodzinach niezawodowych oraz spokrewnionych. 

Najmniej liczn^ grupe stanowî  dzieci ponizej jednego roku zycia oraz w wieku od 4-6 lat. 

3.1.1 Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastepczej poza terenem Powiatu Mogilenskiego. 

Dzieci z terenu Powiatu Mogilenskiego ŝ  umieszczane na mocy zawartych porozumieh na 

terenie iimych powiatow, co przedstawia wykres ponizej. Koszty zwî zane z opiek^ i 

wychowaniem dzieci ponosi Powiat Mogilenski. 

Wykres nr 3. Liczba dzieci umieszczonych na terenie innych powiatow oraz liczba rodzin, w ktorych 

umieszczone sq te dzieci - stan na dzien 3L 12.2012 r. 

POVMAT GNIE^NIENSKI 

POWIAT BYDGOSKI 

POVWAT INOWROCLAWSKI 

POV\^AT TORUNSKI 

POWIAT POZNANSKI 

MIASTO TORUN 

Zr6dto: dane wiasne 

• U C Z B A RODZIN W KT6RYCH 
U M I E S Z C Z O N E S A DZIECI 

H L ICZBA DZIECI 
•5̂4 

fHZ.E.\ CU5ficlzy\CY 
R A C Y Y ' O W I A T U 
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3.1.2 Dzieci umieszczone w placowkach opiekunczo- wychowawczych. 

Na terenie Powiatu Mogilenskiego nie funkcjonuje placowka opiekunczo - wychowawcza. 

Obecnie z terenu naszego powiatu, w oparciu o porozumienie, w Domu Dziecka „Sloneczna 

Przystan", w miejscowosci Koldrqb przebywa jedno dziecko. 

3.2 Limit rodzin zastepczych zawodowych 

W oparciu o art. 180 pkt 1 Ustawy o wspieraniu pieczy zastepczej, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mogilnie w niniejszym Programie winno zawrzec coroczny limit rodzin 

zastepczych zawodowych prognozowanych do utworzenia w danym powiecie na kolejne lata 

dzialalnosci. 

W tym celu, Powiat Mogilenski zwrocil sie do nastepuĵ cych mstytucji: 

- MOPS w Mogilnie, 

- MGOPS w Strzelnie, 

- GOPS w Jeziorach Wielkich, 

- GOPS w D^browie 

- Ŝ du Rejonowego w Mogilnie, 

z prosbq o przeslanie danych, dotycz^cych rodzm zagrozonych dysfunkcjonalnoscî , liczby dzieci 

prognozowanych do umieszczenia w pieczy zastepczej oraz liczby wokand w S^dzie Rejonowym, 

w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Mogilnie, zwi^anych z ograniczeniem wladzy 

rodzicielskiej. i 

Na podstawie danych charakteryzujqcych rozwqj pieczy zastepczej na terenie Powiatu 

Mogilenskiego w minionych latach, informacji uzyskanych z Ŝ du Rejonowego w Mogilnie oraz z 

jednostek pomocy spolecznej funkcjonuĵ cych na terenie Powiatu Mogilenskiego ustala sie 

przyblizony limit rodzin zastepczych zawodowych na lata 2013 do 2015, ktory przedstawiony 

zostal w tabeli ponizej: 



3.3 Analiza SWOT - piecza zastf pcza w Powiecie Mogilenskim 

MOC^fE STRONY SLABE STRONY 
-dzialalnosc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -przewaga liczebna rodzin niezawodowych oraz 
w Mogilnie, spokrewnionych nad rodzinami zawodowymi, 
-wykwalifikowana i kompetentna kadra pracownikow, -zubozenie spoleczenstwa, 
-szkolenia dla kandydatow na rodziny zastepcze, -brak wolontariatu, 
-wspolpraca osrodkow pomocy spolecznej na terenie -niska efektywniej pracy z rodzinami 
Powiatu Mogilenskiego, dysfunkcjonalnym 
-priorytetowe traktowanie idei zastepczego -niech ĉ rodzin biologicznych do nowych form pracy 
rodzicielstwa przez wladze lokalne socjalnej 

-brak placowki opiekunczo- wychowawczej na terenie 
Powiatu Mogilenskiego 
-brak miejsc w istnieĵ cych zawodowych rodzinach 
zastepczych 

SZANSE ZAGROZENIA 

- mozliwosc korzystania z fimduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej oraz ze srodkow EPS. 
-promocja idei zastepczego rodzicielstwa w lokalnych 
mediach, stronie intemetowej oraz podczas imprez 
powiatowych 
-wzrost liczy zawodowych rodzin zastepczych 
-wzrost efektywnosci pracy z rodzinami 
dysfunkcjonalnymi 

- ryzyko powstania zjawiska „negatywnej motywacji", 
czyli kierowania sie czynnikami finansowymi podczas 
podejmowania decyzji o zamiarze peinienia fiinkcji 
rodziny zastepczej. 
- brak wspoipracy miedzy instytucjami pomocy 
spolecznej oraz s^ami 
- rezygnacja z pelnienia funkcji zawodowej rodziny 
zastepczej w konsekwencji wypalenia zawodowego. 

IV. Podstawy prawne Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej. 

Funkcjonowanie pieczy zastepczej reguluĵ  przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011, 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej. Na podstawie art 180 pkt 1 tej ustawy, do zadan 

wlasnych powiatu nalezy opracowanie i realizacja trzyletnich powiatowych programow 

dotycz^ych rozwoju pieczy zastepczej, zawieraĵ cych miedzy innymi coroczny Umit rodzin 

zastepczych zawodowych. Zgodnie z art 182 Ustawy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie sklada zarẑ dowi Powiatu, coroczne sprawozdanie z dzialalnosci Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastepczej. 

Wsponmiany trzyletni program rozwoju pieczy zastepczej stanowi niezbedny element do dokonania 

oceny funkcjonowania pieczy zastepczej na terenie Powiatu Mogilenskiego. 

4.1 Dzialania i regulacje prawne zwi^ane z funkcjonowaniem Programu. 

Na podstawie art. 76 ust 1 Ustawy, Organizatorem Rodzirmej Pieczy Zastepczej jest 

jednostka organizacyjna Powiatu, lub podmiot ktoremu Powiat zJecii orgaiizacie tego/zadania na 



podstawie art. 190 Ustawy. Starosta Mogilenski zarz^dzeniem Nr 43 / 2011 z dnia 28 grudnia 2011 

roku, wykonywanie zadan Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastepczej Powiatu Mogilenskiego 

powierzyl Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastepczej, zgodnie z Ustawq zostal zobowiqzany do 

wykonywania nastepuj^cych zadan : 

a) prowadzenie naboru kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej, rodziny 

zastepczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

b) kwalifikowanie osob kandyduj^cych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej oraz wydawanie 

zaswiadczen kwalifikacyjnych zawieraj^cych potwierdzenie ukonczenia szkolenia, opinie 

0 spelnieniu warunkow i ocene predyspozycji do sprawowania pieczy zastepczej. 

c) organizowanie szkolen dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka. 

d) zapewnienie rodzinom zastepczym oraz prowadzacym rodzinne domy dziecka szkolen maj^cych 

na celu podnoszenie kwalifikacji, bior^c pod uwage i^h potrzeby. 

e) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawuj^cym rodzinny piecze zastepcz^, 

w szczegolnosci w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

f) organizowanie dla rodzin zastepczych oraz prowadz^cych rodzinne domy dziecka pomoc 

wolontariuszy. 

g) wspolpraca ze srodowiskiem lokalnym, w szczegolnosci z osrodkami pomocy spolecznej, s^dami 

1 ich organami pomocniczymi, instytucjami oswiatowymi, podmiotami leczniczymi, a takze 

kosciolami i zwi^zkami wyznaniowymi oraz z organizacjami spolecznymi. 

h) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osob sprawuj^cych rodzinny a piecze zastepcz^ i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastepczej. 

i) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawuj^cym rodzinny piecze zastepcz^ w szczegolnosci 

w zakresie prawa rodzinnego. 

j) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywaj^cych w rodzinnej pieczy zastepczej. 

k) prowadzenie dzialalnosci diagnostyczno- konsultacyjnej, ktorej celem jest pozyskiwanie, 

szkolenie i kwalifikowanie osob zgtaszaj^cych gotowosc do pelnienia funkcji rodziny zastepczej 

zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a takze szkolenie i wspieranie 

psychologiczno- pedagogiczne osob sprawuj^cych rodzinny piecze zastepcz^ oraz rodzicow 

objetych t̂  pieczy. 

1) przeprowadzanie badah pedagogicznych i psychologicznYpli-era? analizy sytuacji osobistej. 

j i rodziny zasftoczej lub 
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t) zapewnienie rodzinom zastepczym zawodowym oraz prowadzacym rodzinne domy dziecka 

poradnictwa, ktore ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdzialanie 

zjawisku wypalenia zawodowego. 

m) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastepcza albo prowadz^cy 

rodzinny dom dziecka okresowo nie moze sprawowac opieki, w szczegolnosci z powodow 

zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 

n) zglaszanie do osrodkow adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowan^ sytuacji prawn^, 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiaj^cych. 

W oparciu o art. 77 Ustawy, rodziny zastepcze i rodzinne domy dziecka obejmuje sie opiek^ 

koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej. Koordynatora wyznacza organizator rodzinnej pieczy 

zastepczej, po zasiegnieciu opinii odpowiednio rodziny zastepczej lub prowadzacego rodzinny dom 

dziecka. Zgodnie z Ustawy koordynator rodzinnej pieczy zastepczej powinien : 

a) udzielac pomocy rodzinom zastepczym i prowadzacym rodzinne domy dziecka w realizacji 

zadan wynikaj^cych z pieczy zastepczej, 

b) przygotowac, we wspoipracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziny zastepcz^ lub 

prowadzacym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 

c) pomoc rodzinom zastepczym oraz prowadzacym rodzinne domy dziecka w nawiqzaniu 

wzajemnego kontaktu, 

d) zapewnic rodzinom zastepczym oraz prowadzacym rodzinne domy dziecka dostep do 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

e) zgtosic do osrodkow adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowan^ sytuacji prawn^, 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiaj^cych, 

f) udzielac wsparcia pelnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastepczej, 

g) przedstawiac corocznie sprawozdanie z efektow pracy Organizatorowi Rodzinnej Pieczy 

Zastepczej. 

Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej jest zobowi^zany do systematycznego podnoszenia 

swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziecmi lub rodziny. 

V. Cele i zadania Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na terenie Powiatu 

Mogilenskiego na lata 2013 - 2015. 



„ Budowanie efektywnego systemu pieczy zastepczej, wspieranie rodzin zastepczych 

w opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych oraz pomoc, w 

pokonywaniu pojawiajqcych sie trudnosci."" 

Cel glowny b^dzie osiqgany przy pomocy celow szczegolowych Programu Rozwoju Pieczy 

Zastepczej na terenie Powiatu Mogilenskiego na lata 2013-2015, ktorymi sq: 

1) Tworzenie warunkow dla efektywnego rozwoju pieczy zastepczej. 

2) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom realizujqcym Indywidualny Program Usamodzielnia. 

3) Podwyzszanie kwalifikacji pracownikow organizatora pieczy zastepczej w celu 

efektywniejszego wypelniania zadan zwiqzanych z pieczy zastepczq. 

4) Zaciesnienie wspoipracy z osrodkami pomocy spolecznej, sqdem rodzinnym, organizacjami 

pozarz^owymi w zakresie pomocy rodzinom znajdujqcym sie w trudnej sytuacji zyciowej 

w tym w przezwyciezaniu problemow opiekunczo - wychowawczych. 

5) Zbudowanie bazy do zapewnienia dzieciom instytucjonalnej pieczy zastepczej. 

Planowane rezultaty: 

1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia rodzinom zastepczym. 

2. Utworzenie na terenie powiatu placowki opiekunczo- wychowawczej. 

3. Scalenie dotychczasowych dzialan w spojny, efektywny system pieczy zastepczej. 

4. Wzmocnienie kompetencji kadry. 

5. Zbudowanie systemu wspoipracy z jednostkami dbajqcymi o dobro dzieci. 

5.1 Dzialania zwiqzane z realizacja Programu. 

5.1.2 Harmonogram. 

Lp. ZADANIE DZIALANIE Realizator Partnerzv Terrain 
reali 

Stworzenie 
warunkow do 
rozwoju pieczy 
zastepczej i 
realizowania 
celow 
wyznaczonych w 
Powiatowym 

Wyznaczenie | Starostwo 
Organizatora Rodzinnej | Powiatowe 
Pieczy Zastepczej wiMogihiie, 

Lokalne media, 
w parafie. 

2013-201 

Mogilnie, 
Zatrudnienie 

koordynatorow 
rodzirmej pieczy 
zastepczej. 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinii 
Mogil 
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Programie 
Rozwoju Pieczy 
Zastepczej. 

Rozwoj pieczy 
zastepczej. 

-Utworzenie zespohi ds. 
pieczy zastepczej. 

Promowanie idei 
zastepczego 
rodzicielstwa poprzez 
zamieszczanie ogloszen 
na stronie intemetowej 
PCPR w Mogilnie, BIP 
oraz w lokalnych 
mediach. 
-Objecie rodzin 
zastepczych 
zawodowych, 
niezawodowych oraz 
spokrewnionych opiekq 
koordjTiatora rodzirmej 
pieczy zasteî zej 

-Realizowanie zadan 
naiozonych przez 
ustawe o wspieraniu 
rodziny i systemie 
pieczy zastepczej, w 
tym: 
-pozyskiwanie nowych 
kandydatow do 
tworzenia rodzin 
zastep>czych 
zawodowych, 
niezawodowych 
-kwalifikowanie 
kandydatow pragnqcych 
pelnic funkcje rodziny 
zastepczej poprzez 
wydawanie opinii dot 
spelnienia warunkow a 
takze oceny 
predyspozycji 
- organizowanie szkolen 
dla kandydatow do 
pelnienia fimkcji 
rodziny zastepczej 
-wydawanie im 
kwalifikacji 
zawierajqcych 
potwierdzenie 
ukonczenia szkolenia, 
opinie o spelnianiu 
warunkow i ocene 
predyspozycji do 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Mogilnie 

S^y rejonowe 
i kuratorzy 

2013 
2015 

15 
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pelnienia w/w fiinkcji. 
zawieranie umow 

cywilno- prawnych z 
zawodowymi rodzinami 
zast̂ pczymi 
-okreslenie limitu rodzin 
zastepczych 
zawodowych na lata 
2013-2015. 
-podejmowanie dzialan 
zwiqzanych z 
przyjeciem dziecka do 
rodziny zastepczej. 
-pozyskiwanie 
kandydatow do 
peinienia fiinkcji 
rodziny pomocowej 
-ocena sytuacji dziecka 
umieszczonego w 
pieczy zastepczej. 

Stala wspolpraca 
ze srodowiskiem 
lokalnym. 

-wspolpraca z rodzinami 
pomocowymi, 
gmmnymi osrodkami 
pomocy spolecznej, 
Sqdem Rejonow)an w 
Mogilnie, Policjq, 
kuratorami s^owymi, 
organizacjami 
pozarzqdowymi i 
innymi. 
-wspolpraca 
koordynatora rodzirmej 
pieczy zastepczej z 
asystentem rodziny przy 
opracowaniu planu 
pracy z dzieckiem i 
rodziny. 
-udzial gminy wlasciwej 
ze wzgledu 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem go 
po raz pierwszy w 
pieczy zastepczej, w 
ponoszeniu wydatkow 
na opieke i wychowanie 
dziecka umieszczonego 
w rodzinie zastepczej. 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Mogilnie 

Rejonowy 
w 
Inowroclawiu 
IX 
zamiejscowy 
Wydzial 
Rodzirmy i 
Nieletnich z 
siedzibq w 
Mogilnie, 
osrodki 
pomocy 
spolecznej, 
policja, 
organizacjami 
pozarzqdowym 
,gminami. 
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oraz w placowce 
opiekunczo -
wychowawczej, 
regionalnej placowce 
opiekunczo -
terapeutycznej, 
interwencyjnym 
osrodku preadopcyjnym 

Pomoc finansowa 
dla rodzin 
zastepczych. 

-udzielanie 
zastepczym 
finansowej 
zapisami 
wspieranm 
systemie 
zastepczej, 

rodidnom 
pomocy 

zgodnie z 
ustawy o 
rodziny i 

pieczy 
w tym 

dofmansowania do 
wypoczynku na kazde 
dziecko umieszczone w 
pieczy zastepczej, raz 
do roku, a dla rodzin 
zastepczych 
zawodowych 
dofmansowania do 
remontu lokalu 
mieszkalnego. 

Starostwo 
Powiatowe w 
Mogilnie PCPR 
Mogilno 

2013 
2015 

Udostepnianie 
pomocy 
psychologa, 
terapeuty. 

-zapewnienie 
mozliwosci korzystania 
z porad psychologa 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Mogilnie 

2013 
2015 

Podnoszenie 
kompetencji 
istniejqcych rodzin 
zastepczych 

-zorganizowarue 
przeprowadzenie 
szkolen dla 
zastepczych 
istniejqcych. 

i Powiatowe 
Centrum Pomocy 

rodzin j Rodzinie w 
juz I Mogilnie 

Trenerzy 
firmy 
zewnetrzne 

lub 2013 
2015 

Pomoc w 
usamodzielnianiu 
wychowankow 
rodzin 
zastepczych i 
placowek 
opiekunczo-
wychowawczych 

-udzielanie osobom 
usamodzielnianym 
pomocy zgodnie z 
zapisami ustawy o 
wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy 
zastepczej, 

Starostwo 
Powiatowe w 
Mogilnie,PCPR 
Mogilno 

Opiekunowie 
usamodziehiien 
ia, placowki 
oswiatowe,rod 
ziny zastepcze 

2013-2015 

Podnoszenie 
kompetencji kadry 
pracownikow. 

-udzial w szkoleniach 
podnoszqcych 
umiejetnosci i 

ROPS Torun, 
firmy zewnetr 
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p)OszerzaJ4cych wiedz? z 
zakresu pieczy 
zastepczej. 

8 

Utworzenie 
placowki 
opiekimczo-
wychowawczej. 

-Pozyskanie srodkow 
finansowych na 
utworzenie placowki 
spelniajqcej wymagane 
standarty, 
-pozyskanie 
wykwalifikowanej 
kadry 
- nadzor i koordynacja 
dzialalnosci placowki 

Starostwo 
Powiatowe w 
Mogilnie, PCPR 
Mogilno 

Wladze 
Wojewodztwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

2013-2015 

VI. Realizatorzy Programu Rozwoju Pieczy Zastfpczej dla Powiatu 

Mogilenskiego na lata 2013 - 2015 

Koordynatorem Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej dla Powiatu Mogilenskiego na lata 

2013 - 2015, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, przy wspoipracy : 

- Starostwa Powiatowego w Mogilnie 

- Wladz Wojewodztwa Kujawsko- Pomorskiego 

- Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej 

- rodzin zastepczych zawodowych, 

- rodzin zastepczych niezawodowych i spokrewnionych, 

- osrodkow pomocy spolecznej, 

- sedziow i kuratorow III Zespohi Kuratorskiej Siuzby Sqdowej w Sqdzie Rejonowym 

w Inowroclawiu 

- i inni. 

y 

VII. Zrodlo finansowania zadan Programu 

- budzet Powiatu Mogilenskiego, 

- budzet panstwa (ministra wlasciwego do spraw rodziny) 

- odplatnosc rodzicow biologicznych, 

- srodki zewnetrzne, w tym srodki z Unii Europejskiej. P R Z e W l p 6 N I CZiO^C Y 
R A D Y y o W I A T U 
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VIII. Beneficjenci Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej dla Powiatu 

Mogilenskiego na lata 2013 - 2015 

rodziny zastepcze 

osoby usamodzielniane, 

dzieci obj^te opiekq pieczy zastepczej 

kandydaci do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej, rodziny zastepczej 

niezawodowej, 

kandydaci do pelnienia funkcji rodziny pomocowej 

IX. Monitoring. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2013-2015 okresla zalozenia 

dotycz^ce rozwoju pieczy zastepczej w Powiecie Mogilenskim. 

Rzeczywistosc spoleczna podlega ci^glym zmianom. Powoduje to czesto, trudnosci 

w zrealizowaniu przyjetych zalozen i wykonaniu zaplanowanych dzialan. Procesy zachodzqce 

w spoleczenstwie sq dynamiczne i potrzeba wiele czasu, aby swiatlo dzienne ujrzaty efekty 

podejmowanych dzialan. Rzeczywistosc przynosi nowe problemy, ktorym nalezy poswiecic czas, 

uwage i naklad pracy. 

Program Rozwoju Pieczy Zastepczej dla Powiatu Mogilenskiego na lata 

2013 - 2015 ma charakter otwarty, w odpowiedzi na zachodzqce zmiany, a tym samym umozliwia 

dokonywanie uzupelnieh i rozszerzanie niniejszego dokumentu o aktualne adekwatne do zastanej 

rzeczywistosci spolecznej oraz uregulowah prawnych zapisy. Koniecznym zatem staje sie 

systematyczne monitorowanie realizacji programu, ktore umozliwi nadzorowanie dzialan, ich 

efektywnosc z godnosc realizacji z planem zalozonym w Programie. Jednoczesnie umozliwi 

dynamiczne reagowanie na zachodzqce zmiany. Powyzsze bedzie mozliwe poprzez pozyskiwanie 

danych dotyczqcych zreahzowanych zadan w ramach programu od podmiotow zaangazowanych 

w realizacje, przez koordynatora programu, ktorym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Mogilnie. 
r 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, bedzie co roku 

przedkladal sprawozdanie merytoryczne Radzie Powiatu Mogilenskiego Iqcznie ze sp?€Wozdaniem 

z dziatalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. /^'/•^ ^ U ^ ^ \
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X. Podsumowanie. 

Z punktu widzenia potrzeb dziecka rodzina jest podstawowym srodowiskiem 

zapewniajqcym bezpieczenstwo emocjonalne, naturalnym srodowiskiem wychowawczym, 

w ktorym wazny element stanowiq interakcje zachodzqce miedzy jej czlonkami. Rodzina 

w sposob swiadomy i nieswiadomy oddzialuje na osobowosc dziecka, przekazuje mu swoj system 

wartosci, tradycje, poglqdy, ukierunkowuje jego aktywnosc i post^powanie na cate zycie. 

Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doswiadczeniu dziecka, 

a stwarzane przez niq mozliwosci dajq podopiecznym poczucie wi^zi i doswiadczenie niezmiernie 

wazne dla jego rozwoju. Praca z rodzinq, powinna bye rozpatrywana z perspektywy potrzeb 

dziecka. 

Podstawowq przyczynq umieszczenia dzieci w roznych formach opieki zastepczej jest brak 

realnej pomocy rodzinie poddanej calkowitej marginal izacji lub rodzinie w kryzysie. Zatem istotq 

proponowanych rozwiqzah jest stworzenie spojnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzinq je 

wychowujqcq, jezeli ma ona trudnosci w prawidlowym wypelnianiu swoich funkcji. Dzialania 

podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnic rodzinie takq pomoc, aby w jej efekcie 

wyeliminowane zostalo zagrozenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony szybki do niej 

powrot dla tych dzieci, ktore z uwagi na ich dobro, okresowo musialy zostac umieszczone poza 

rodzinq. 

Dzialaniom profilaktycznym, majqcym na celu stworzenie dziecku odpowiednich warunkow 

zycia w jego srodowisku rodzinnym, muszq towarzyszyc dzialania na rzecz doskonalenia i rozwoju 

roznych form pieczy zastepczej nad dzieckiem. Wsrod instytucji sprawujqcych piecze 

zastepczq nad dzieckiem szczegolne miejsce powinny zajmowac rodzinne formy. Majq one 

przewage nad instytucjonalnymi formami nie tylko z uwagi na skutki spoleczne, w tym przede 

wszystkim dobro dziecka, ale takze z punktu widzenia skutkow ekonomicznych. Koszty opieki 

i wychowania dziecka w kazdej z rodzinnych form pieczy zastepczej sq znacznie nizsze niz 

w placowkach opiekunczo - wychowawczych. Majqc to na uwadze zaklada sie, ze podstawowymi 

formami pieczy zastepczej bedq rodziny zastepcze spokrewnione, rodziny zastepcze niezawodowe, 

rodziny zastepcze zawodowe a takze rodzinne domy dziecka. Jednakze nalezy miec na uwadze 

fakt, ze rodziny zastepcze mogq sprawowac opieke nad okreslonq liczbq dzieci. Nie kazde dziecko 

z powodu chociazby rozchwianego dziecinstwa czy tez nabytych zaburzeh moze zostac 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastepczej. Dzieci te wymagajq codzienn6K pracy 

mie 
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z wykwalifikowanq kadrq wspomagajqcq ich rozwoj i dbajqcqo niwelowanie. skutkow zanieUbah .i^ATu'"*'^ 
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patologicznych wzorcow. W odpowiedzi na potrzeb^ nalezy podjqc dzialania zmierzajqce do 

realizacji celu szczegolowego, ktorym jest utworzenie placowki opiekunczo- wychowawczej, 

C O przyczyni si? do realizacji celu glownego jakim jest „Budowanie efektywnego systemu pieczy 

zastepczej, wspieranie rodzin zastepczych w opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastepczych oraz pomoc, w polconywaniu pojawiajqcych sie trudnosci". 


