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Pierwszy Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 – 2014 powstał zgodnie
z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która była efektem tworzenia nowych
rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa.
Celem programu było m.in. określenie kierunku rozwoju systemu pieczy zastępczej w powiecie
rzeszowskim wraz z limitami tworzenia rodzin zastępczych zawodowych. Realizacja założeń programu
doprowadzić miała do ograniczenia skali opieki instytucjonalnej, w szczególności ograniczyć liczbę
umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Niniejszy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim na lata 2015 – 2017 jest
drugim programem realizowanym w ramach przyjętej polityki rodzinnej państwa. Jest on ukierunkowany
na intensyfikacje działań zapewnienia dzieciom pozbawionym opieki rodziny biologicznej, wsparcia
i wychowania w rodzinnej pieczy zastępczej. Jednocześnie tworzony program wskazuje na działania
minimalizujące ilość dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Kładzie nacisk na
dostosowanie i modernizacje istniejących w powiecie placówek opiekuńczo - wychowawczych do potrzeb
i wymogów ustawy aby sprzyjały opiece i wychowaniu oraz wszechstronnemu rozwojowi przebywających
w nich dzieci. Program wskazuje również na taką organizację pracy i podejmowanie działań, których celem
jest budowanie prawidłowych relacji dziecka z rodziną pochodzenia, wspieranie jej w dążeniu do poprawy
swojej sytuacji życiowej, ale przede wszystkim powrót dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo
– wychowawczych pod opiekę rodziców biologicznych. W tym celu konieczna jest współpraca
Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie,

rodziców

zastępczych,

Wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej w tym asystentami rodziny

Placówek

Opiekuńczo

–

i pracownikami

socjalnymi właściwymi dla miejsca zamieszkania rodzin.
Przedstawiony program sytemu i rozwoju pieczy będzie realizowany w latach 2015 – 2017,
w latach nowych możliwości w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Obszar pieczy
zastępczej został wpisany w działania Osi Priorytetowej VII – Integracja Społeczna, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Program wpisując się Dokumenty Strategiczne
Powiatu może być beneficjentem dotacji, która daje możliwości realizacji dodatkowych często
innowacyjnych działań w obszarze wspierania i pomocy dziecka i rodziny.
Podstawy prawne oraz podstawowe zasady funkcjonowania polskiego systemu pieczy nad dzieckiem
regulują m.in. następujące akty prawne:


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn.
zm.),

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

4

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowski


Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.),



ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.),



ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013
r., poz. 135 z późn. zm.),



oraz rozporządzenia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 135 z późn. zm.) w sposób kompleksowy reguluje problematykę wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w tym:


działania profilaktyczne ukierunkowane na rodziny zagrożone lub przeżywające trudności,



budowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka, organizację systemu pieczy zastępczej oraz
problematykę usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Ustawa rozdziela funkcje gminy i powiatu w ten sposób, że w kompetencji gmin pozostaje praca
z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy a funkcja powiatu polega na pracy z rodzinami
zastępczymi. Zadaniem pieczy zastępczej realizowanej na szczeblu powiatu jest praca w ramach
posiadanych kompetencji z dzieckiem umieszczonym w rodzinie lub pieczy instytucjonalnej.
Zgodnie z art. 180 pkt 1 w/w ustawy do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja
3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi
coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Program rozwoju pieczy zastępczej służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu
priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy w Powiecie Rzeszowskim.
Harmonogram działań z zakresu rozwoju pieczy odzwierciedla przyjęte założenia i działania na najbliższe
3 lata.
Dużą rolę ustawa przypisuje organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. Organizatorem zostaje
wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację
tego zadania.
W Powiecie Rzeszowskim zgodnie z Zarządzeniem Starosty jednostką organizacyjną realizującą
zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
w Rzeszowie. W związku z tym w PCPR z siedzibą w Rzeszowie, od stycznia 2012 r. działa Zespół do
spraw pieczy zastępczej (od 19 września 2014 r. Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej) realizujący
zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Zespół do spraw świadczeń pieczy zastępczej –
rodzinnych i instytucjonalnych.
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W niniejszym programie na wstępie została przedstawiona diagnoza systemu pieczy zastępczej
w Powiecie Rzeszowskim, obrazująca funkcjonowanie form pieczy zastępczej typu rodzinnego jak
i instytucjonalnego. Poza tym w diagnozie ponownie zwrócono uwagę na problematykę usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wskazano
instytucjonalne zasoby wsparcia i pomocy dla dzieci i rodzin zamieszkujących Powiat Rzeszowski.
W kolejnych rozdziałach zostały określone kierunki działań, które przyczynią się do rozwoju systemu
pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim wraz z harmonogramem realizacji zaplanowanych działań.
Program zawiera również zagadnienia dotyczące ewaluacji i monitoringu pozwalające na dokonanie
oceny skuteczności celów i planowanych kierunków zmian.

2. OCENA REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE RZESZOWSKIM NA LATA 2012 – 2014.
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Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim na lata 2012-2014
uchwalony został przez Radę Powiatu w Rzeszowie w dniu 25.01.2012 r. zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy
z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Wyżej
wymieniony program zakładał dokonywanie ewaluacji i monitoringu raz na kwartał.
Z analizy realizacji programu wynika, że wszystkie kierunki działań zawarte w harmonogramie były
realizowane.
Pierwszym kierunkiem było pozyskiwanie kandydatów do tworzenia i realizacji zadań rodzinnej pieczy
zastępczej. W związku z tym w latach 2012- 2014 opracowywano i tworzono ulotki, plakaty promujące
rodzicielstwo zastępcze oraz broszury informacyjne dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Dokonywano
rozpowszechniania w/w materiałów w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego, do urzędów gmin,
ośrodków kultury oraz tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego. Odbywały się
również spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Rzeszowskiego, na
których przekazywano do dystrybucji wyżej wymienione materiały. Ponadto umieszczano również
ogłoszenia promujące idee rodzicielstwa zastępczego w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych
urzędów gmin powiatu rzeszowskiego. Na bieżąco udzielano również informacji osobiście lub
telefonicznie na temat pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W
latach 2012 – 2014 zgodnie z potrzebami dokonywano aktualizacji strony internetowej. Z kolei

w

2014 r. zorganizowano pierwszy Dzień Otwarty dla kandydatów na rodziców zastępczych
i prowadzących rodzinny dom dziecka, promujący rodzicielstwo zastępcze.
Drugim kierunkiem działań opisanym w programie rozwoju pieczy na lata 2012 – 2014 było podnoszenie
poziomu wiedzy i umiejętności kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w zakresie
wynikającym z przyszłych zadań. W ramach tego działania PCPR Rzeszów – ORPZ organizował szkolenia
dla zakwalifikowanych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny
dom dziecka. W latach 2012 -2014 zorganizowano 4 szkolenia, które przeprowadzone były przez trenera
posiadającego kwalifikacje zgodne z programem i decyzją MPiPS.
Trzecim kierunkiem było zwiększenie rodzin w powiecie rzeszowskim. W analizowanym okresie powstało
30 rodzin zastępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka.
Czwarty kierunek działań zawarty w programie to zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych
w Powiecie Rzeszowskim. W 2012 roku funkcjonowały 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 z tych rodzin
została rozwiązana z uwagi na nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Od 2012 roku w Powiecie
Rzeszowskim funkcjonują dwie rodziny zastępcze zawodowe w tym jedna pełniąca funkcje rodziny
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zawodowej specjalistycznej. W latach 2012 – 2014 nie utworzono dodatkowej rodziny zastępczej
zawodowej z uwagi na brak wniosków.
Piątym kierunkiem było utworzenie wśród funkcjonujących rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcje
rodzin pomocowych. Pomimo przekazywania rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu
Rzeszowskiego informacji na wyżej wymieniony temat, żadna z istniejących rodzin zastępczych nie
złożyła wniosku. W latach 2012 – 2014 nie wystąpiły również sytuacje, w których niezbędne byłoby
skorzystanie z wsparcia rodziny pomocowej.
Kolejnym szóstym kierunkiem działań zawartym w programie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie
Rzeszowski w latach 2012 – 2014 było organizowanie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych.
W

omawianym

okresie

odbyło

się:

szkolenie/

spotkanie

informacyjno

–

organizacyjne

z rodzinami zastępczymi przeprowadzone przez pracowników PCPR w Rzeszowie, szkolenie z zakresu
prawa rodzinnego zorganizowane przez PCPR w Rzeszowie a prowadzone przez współpracującego
z PCPR adwokata, szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” przeprowadzone przez specjalistę
psychologa, blok szkoleniowy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej („Relacje w rodzinie, warsztaty komunikacji interpersonalnej”, „Kryzysy w rodzinie sposoby
ich rozwiazywania oraz możliwości poszukiwania wsparcia”, „trudności wychowawcze sposoby
rozwiązania oraz możliwości poszukiwania rozwiązania”) prowadzone przez specjalistów z zakresie
psychologii, szkolenie „Trudności wychowawcze i zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży”
prowadzone przez współpracującego z PCPR psychologa, szkolenie „Zespół zaburzonych więzi dzieci
i młodzieży – diagnoza i terapia” przeprowadzone przez specjalistę pedagoga.
Siódmy kierunek działań to organizowanie i wspieranie rozwoju grup wsparcia dla rodzin zastępczych.
W latach 2012 – 2014, PCPR – ORPZ organizował i prowadził grupę wsparcia dla rodziców zastępczych
oraz terapeutyczną grupę wsparcia dla rodziców zastępczych (prowadzoną przez psychologa PCPR).
Zazwyczaj spotkania grup wsparcia odbywały się w tym samym czasie, raz w miesiącu. Zorganizowano 4
spotkania terapeutycznej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i 14 spotkań grupy wsparcia dla rodzin
zastępczych. Natomiast dla dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego
prowadzona jest „Dziecięca grupa zajęciowa”. Spotkania miały formę aktywną, zabawową - formy
aktywności i dobór metod czy technik pracy dostosowany jest do wieku, potrzeb

i możliwości

dzieci. Zajęcia organizowane były zarówno w siedzibie ORPZ jak również w instytucjach kulturalnych,
punktach usługowo – handlowych itp. Zorganizowano 13 spotkań „ Dziecięcej Grupy Zajęciowej”:
„Mikołajki w Hotelu Bristol w Rzeszowie”, „Wenisaż i Warsztaty” w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie,
Warsztaty kulinarne w Pizzerii „Dominium” w Rzeszowie oraz „Spotkanie Gwiazdkowe” w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie.
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Kolejnym kierunkiem działań w programie było organizowanie dla rodzin zastępczych i prowadzących
rodzinny dom dziecka pomocy wolontariuszy. W związku z powyższym PCPR - ORPZ opracowywał
i tworzył ulotki i plakaty zachęcające do współpracy z PCPR Rzeszów w ramach funkcjonującego
w jednostce wolontariatu. Opracowano i utworzono również zakładki do książek skierowane głównie do
studentów uczelni wyższych funkcjonujących na terenie miasta Rzeszowa. Ponadto opracowano stosowną
dokumentacje dla przyszłych wolontariuszy. Utrzymywano stały kontakt z osobą koordynującą współpracę
z wolontariuszami na Uniwersytecie Rzeszowskim, odbyło się także spotkanie pracowników PCPR w
Rzeszowie ze studentami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na bieżąco

w

latach 2012 -2014 rozpowszechniano ulotki i plakaty promujące wolontariat oraz badano potrzeby
rodziców zastępczych dotyczących pomocy wolontariuszy.
Dziewiąty kierunek to organizowanie i udostępnianie rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy
i wsparcia. W ramach tego działania od 2012 roku PCPR w Rzeszowie – ORPZ organizował specjalistyczne
poradnictwo w szczególności: konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, pomoc prawną oraz terapię.
Poradnictwo organizowane było w formie stałych dyżurów w wyznaczone dni tygodnia.

W

uzasadnionych przypadkach możliwe było skorzystanie ze specjalistycznych konsultacji w terminach
ustalonych z danym specjalistą.
Dziesiątym kierunkiem było tworzenie wewnętrznego systemu wsparcia rodziny w oparciu o działania
profilaktyczne podejmowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z ośrodkiem
pomocy społecznej. W związku z powyższym pracownicy PCPR – Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
uczestniczą w wszystkich spotkaniach organizowanych z ośrodkami pomocy społecznej oraz asystentami
rodziny. Ponadto pracownicy ORPZ utrzymywali indywidualny kontakt (według potrzeb)

z

asystentami rodziny lub pracownikami socjalnym odpowiedzialnymi za prace z rodziną biologiczną
dziecka. Inną formą takiej współpracy były również Zespoły oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W latach 2012 – 2014 odbyło się 28 posiedzeń Zespołu
ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Kolejnymi dwoma kierunkami działania było tworzenie i realizacja programów usamodzielniania
pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizowanie szkoleń
dostosowanych do indywidualnych potrzeb usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wychowankowie opuszczający piecze zastępczą obejmowani są
procesem usamodzielnienia (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie
i zagospodarowanie). Z wychowankami i opiekunami programu usamodzielnienia pracownicy PCPR
w Rzeszowie tworzą i realizują programy. W latach 2012 – 2014 odbyło się szkolenie skierowane do
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pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w zakresie treningów kompetencji i umiejętności
społecznych, spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem i wizażystą.
Kolejne kierunki działania w programie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2012
– 2014 to działania instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jednym z kierunków była reorganizacja
i dostosowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego. W/w działania były
realizowane na bieżąco. Pomimo planów utworzenia placówki typu interwencyjnego, utworzenia placówki
wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym oraz utworzenia rodzinnego domu dziecka nie
zrealizowano tych działań. Analizując wymagania powiatu dotyczące w/w form wynika, że w latach 2012
– 2014 potrzeby powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej zabezpieczały Katolicka Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza w Łące i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rzeszowie.

3. DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE
RZESZOWSKIM.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
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3.1 CHARAKTERYSTKA POWIATU RZESZOWSKIEGO
Powiat Rzeszowski położony jest w południowo – wschodniej części Polski. Został utworzony
w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą starostwa jest miasto Rzeszów. Powiat wchodzi
w skład obszaru metropolitarnego miasta Rzeszowa. Powierzchnia powiatu wynosi 1 157, 00 km² (stan na
sierpień 2014 r.), a liczba ludności ok. 166 118 mieszkańców – wg stanu na koniec czerwca 2014.
Na terenie powiatu mieści się 6 miast i 98 wsi. Powiat obejmuje obszar 14 gmin:
 2 miejskich (Dynów i Boguchwała),
 4 miejsko – wiejskie (Błażowa, Głogów Młp., Sokołów Młp., Tyczyn),
 8 wiejskich (Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko).

Rysunek 1. Mapa Powiatu Rzeszowskiego.

Źródło: www.gminy.pl

Tabela 1. Podział terytorialny w 2014 r.
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Lp.

Jednostka terytorialna

Ogółem w ha

Ogółem w km 2

2013

2013

1.

Powiat Rzeszowski

115738

1157

2.

Powiat Rzeszowski – Gminy Miejskie

2455

25

3.

Powiat Rzeszowski – Gminy Miejsko - Wiejskie

53948

540

4.

Powiat Rzeszowski – Gminy Wiejskie

59335

592

5.

Powiat Rzeszowski - Miasto

7681

76

6.

Powiat Rzeszowski - Wieś

108057

1081

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Stan na
25.VIII. 2014.

Tabela 2. Ludność według płci w 2014 r.
Powiat

Rzeszowski

Ogółem

166,118

Mężczyźni

81,931

Kobiety

84,187

Miasta

Miasta

Miasta

Wieś

Wieś

Wieś

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Mężczyźni

Kobiety

28051

13672

14379

138067

68259

69808

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Stan na
30.VI. 2014.

W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie danych obrazujących podział terytorialny Powiatu
Rzeszowskiego w 2014 r. Większą część Powiatu Rzeszowskiego stanowią obszary wiejskie.
Z przedstawionych danych w tabeli nr 2 wynika, że ogólna liczba mieszkańców powiatu
rzeszowskiego wynosi 166,118 tys. Większość ludności zamieszkuje obszary wiejskie (138,067). Ponadto
w miejscowościach znajdujących się na terenie powiatu rzeszowskiego przewagę stanowią kobiety: 69808
kobiet na wsi i 14379 kobiet w miastach.
Na terenie Powiatu Rzeszowskiego, od stycznia 1999 r. funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Rzeszowie. Początkowo z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 15, a od maja 2014 r. siedziba
PCPR w Rzeszowie znajduje się przy ul. Batorego 9.
PCPR realizuje od stycznia 2012 r. zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

12

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowski
Realizując zadania wynikające z w/w ustawy, PCPR współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej
na terenie powiatu, sądami, ośrodkiem adopcyjnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny.
Na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonują:
dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 149, placówka
przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10 – 18 r. ż., liczba miejsc w Placówce 14, jest jednostką
organizacyjną powiatu, placówką typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom i młodzieży
pozbawionym częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie, zapewnia
również specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne i pedagogiczne;
- Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
z siedzibą w Łące, przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10 – 18 r. ż., liczba miejsc w Placówce 30, jest
niepubliczną Placówką, zapewniającą dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajającą jego
niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
realizuje zadania przewidziane dla placówki typu socjalizacyjnego, skierowane na dziecko i jego rodzinę,
placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku do 18 lat, z możliwością przedłużenia pobytu do czasu
ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, zapewnia również
specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne i pedagogiczne;
pięć domów pomocy społecznej –
- Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Górnie, organem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski,
przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, liczba miejsc 227;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci (dziewcząt) z siedzibą w Łące, organem prowadzącym jest
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim, przeznaczony jest dla dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc 85;
- Dom Pomocy Społecznej – Dom Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Dynowie,
organem prowadzącym jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta-Koło w Dynowie, przeznaczony
jest dla osób w podeszłym wieku (50 miejsc) i dla osób przewlekle somatycznie chorych (19 miejsc);
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- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Chmielniku, organem prowadzącym jest
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (63 miejsc) i dla osób
niepełnosprawnych fizycznie (15 miejsc);
- Dom Pomocy Społecznej – Dom Spokojnej starości z siedzibą w Kąkolówce, organem prowadzącym
jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (44 miejsc) i dla
osób niepełnosprawnych fizycznie (14 miejsc);
- Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Kąkolówce - ponadgminny oraz 7 gminnych,
środowiskowe domy samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, ŚDS świadczy
usługi dla osób, które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym

i społecznym, w

szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracje społeczną;
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, działalność WTZ jest ukierunkowana na
wieloprofilową pomoc skierowaną do młodzieży niepełnosprawnej, placówka WTZ w Zgłobniu świadczy
terapię zajęciową dla 35 osób w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficzno – introligatorskiej,
hafciarskiej, krawieckiej, plastycznej, stolarskiej, ogrodniczo – ceramicznej, dodatkowo prowadzona jest
rehabilitacja w zakresie: usprawniania ruchowego, zajęć sportowych, ćwiczeń samoobsługowych,
katechezy, zajęć dydaktycznych, logopedycznych i kulturalnych, uczestnicy Warsztatu codziennie
korzystają z rehabilitacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i medycznej, mają możliwość rozwijania
swoich uzdolnień, talentów artystycznych, plastycznych, sportowych i innych, zdobywają umiejętności
życia codziennego, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz aktywnie uczestniczą w życiu
społecznym;
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Górnie, przeznaczony jest dla osób i rodzin
znajdujących się w kryzysie, posiada 12 miejsc hostelowych – 4 w pełni wyposażone mieszkania

z

kuchnią, zapewnia specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną, prowadzi
również działalność profilaktyczną skierowaną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodek prowadzi
również grupę wsparcia;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z siedzibą w Mrowli, jest to szkoła kształcąca uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w skład Specjalnego Ośrodka
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Szkolno

-

Wychowawczego

wchodzą:

Szkoła

Podstawowa,

Gimnazjum,

Trzyletnia

Szkoła

Przysposabiająca do Pracy, Grupy rewalidacyjno-wychowawcze w Łące, Internat, SOSW zapewnia
uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym edukację, terapię
i wychowanie przez 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do niedzieli w formie całodobowej opieki
realizowanej przez szkołę i internat, przedział wiekowy wynosi od 6 do 24 roku życia, dzieci uczą się
w klasach liczących od 4 do 8 uczniów, ze względu na różnorodne potrzeby rozwojowe, dla każdego ucznia
opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny;
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Batorego 9
wydaje orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe,
legitymacje osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Rzeszowie, której celem jest pomoc i wsparcie
dla dzieci, rodziców i nauczycieli z terenu Powiatu Rzeszowskiego, poradnia świadczy usługi
diagnostyczne, terapeutyczne, konsultacyjne i doradcze, które prowadzone są przez wykwalifikowanych
specjalistów, poradnia zajmuje się przede wszystkim wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności
z zakresu komunikacji społecznej; udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom
i młodzieży z grup ryzyka, profilaktyka uzależnień i innych zachowań problemowych; terapią zaburzeń
rozwojowych i innych zachowań dysfunkcyjnych; wspomaganiem wychowawczej funkcji rodziny;
pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;
prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; pomocą rodzicom
i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
realizuje dodatkowe zdania powierzone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty;
- mieszkanie usamodzielnienia przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Rzeszowie,
1 mieszkanie – 2 pokoje z kuchnią i łazienka z wc, przeznaczone dla 2 osób lub rodziny, celem
funkcjonowania mieszkania chronionego jest zapewnienie lokalu mieszkalnego wychowankom
opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady
poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodziny zastępcze, zapobieganie bezdomności wśród
pełnoletnich wychowanków w/w placówek i rodzin zastępczych oraz kształtowanie umiejętności
prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i uczenie pełnej samodzielności a także wsparcie
i zapewnienie lokalu mieszkalnego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
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Według stanu na grudzień 2014 r. w powiecie funkcjonuje 69 rodzin zastępczych w tym
2 zawodowe, 23 rodziny niezawodowe i 44 spokrewnionych. We wrześniu 2014 r. utworzono również
rodzinny dom dziecka. Zadania i obowiązki rodzin zastępczych to przede wszystkim zapewnienie dzieciom
całodobowej opieki i wychowania – traktowania dziecka w poczuciu godności i wartości osobowej,
zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków
rozwojowych i szkolnych, zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci, zaspokajanie potrzeb
emocjonalnych, bytowych, rozwojowych i społecznych oraz religijnych, zapewnienie ochrony przed
ingerencją w życie prywatne, a także umożliwianie dzieciom kontaktów z rodzicami i innymi osobami
bliskimi.

3.2 ZASOBY INSTYTUCJONALNE I LUDZKIE. POTRZEBY POWIATU
W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.
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Jak pokazała dokonana w poprzednim rozdziale charakterystyka, na terenie Powiatu Rzeszowskiego
funkcjonuje szereg osób, rodzin i jednostek. Z natury ich istnienia wynikają rozmaite potrzeby
i interakcje społeczne. Prowadzą one nie tylko do rozwoju, ale również mogą generować problemy
i trudności, wymagające zewnętrznego, specjalistycznego wsparcia. W tym celu jednostki powiatowe
zobowiązane są do organizacji i udzielania pomocy i wsparcia. Aby sprostać stawianym wymaganiom
powiat organizuje i udostępnia środki i zasoby umożliwiające skuteczną realizacje wyznaczonych celów.
Zasoby to materialne i niematerialne składowe procesu pomocy i wsparcia organizowanego i udzielanego
przez powiat. To ilość środków, instytucji i osób, a także posiadane przez nie doświadczenie, wiedza
i umiejętności. Zasoby umożliwiają realizację działań dziś i w przyszłości.
W zakresie systemu pieczy zastępczej zadania na terenie Powiatu Rzeszowskiego realizuje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Rzeszowie. Centrum dysponuje bazą lokalową oraz kadrową,
w postaci zatrudnionych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz instytucji współpracujących.
PCPR jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej. Realizuje zadania z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362, z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr. 180, poz. 1493, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776
z późn. zm.).
Przy PCPR z siedzibą w Rzeszowie funkcjonują również Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą
w Górnie realizujący zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizujący zadania z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obrazuje następujący schemat działań
w stosunku do dziecka i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej:

I.

Wspieranie rodziny
Działania:
1. Instytucje i podmioty w tym asystent rodziny;
2. Placówki wsparcia dziennego;
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3. Rodziny wspierające.
Formy:
1. Praca z rodziną (konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacje, usługi dla
rodzin z dziećmi, pomoc prawna, grupy wsparcia);
2. Pomoc w opiece i wychowaniu (placówki wsparcia dziennego: opiekuńcze, specjalistyczne,
pracy podwórkowej).
System pieczy zastępczej (organizuje powiat)

II.

A. Rodzinna:
Formy:
- rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa);
- rodzinny dom dziecka.
B. Instytucjonalna
Formy:
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne, specjalistyczno – terapeutyczne,
rodzinne);
- regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne;
- interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. W Powiecie Rzeszowskim zgodnie z Zarządzeniem Starosty jednostką
organizacyjną realizującą zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Rzeszowie. W związku z tym w PCPR z siedzibą w Rzeszowie, od stycznia
2012 r. działa Zespół do spraw pieczy zastępczej (od 19 września 2014 r. Zespół do spraw rodzinnej pieczy
zastępczej) realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Zespół do spraw świadczeń
pieczy zastępczej – rodzinnych i instytucjonalnych.
W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej pracuje 6 osób: starszy specjalista pracy socjalnej –
koordynator Zespołu, psycholog, pedagog, oraz trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej –
1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz 2 młodszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Wszyscy pracownicy w/w Zespołu posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy.
Do obowiązków starszego specjalisty pracy socjalnej należy przede wszystkim organizowanie
i koordynowanie pracy pracowników wykonujących zadania Zespołu ds. pieczy zastępczej. Ponadto
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pracownik ten realizuje zadania własne powiatu i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym: opracowywanie i realizacja programów
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych i
prowadzących rodzinny dom dziecka a także dla kandydatów do pełnienia funkcji związanych z rodzinną
pieczą zastępczą oraz realizuje zadania wynikające z zakresu pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w tym: prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów, współpraca ze środowiskiem
lokalnym oraz zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej
z uregulowaną sytuacją prawną.
Do zadań psychologa i pedagoga należy udzielanie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin
zastępczych, wychowanków rodzin i usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
Ponadto prowadzenie badań i wywiadów specjalistycznych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, wydawanie właściwych opinii dla potrzeb
organizatora. Do zadań psychologa i pedagoga należy również pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych
nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wizytowanie tych rodzin w miejscu
zamieszkania oraz prowadzenie właściwej dokumentacji.
Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy udzielanie pomocy rodzinom
zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka
oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny –
we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku, zapewnianie rodzinom
zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w
tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o
dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, sporządzanie i
uczestniczenie w tworzeniu opinii dla potrzeb Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, wizytowanie rodzin
zastępczych w miejscu zamieszkania, sporządzanie okresowej oceny całokształtu sytuacji osobistej dziecka
oraz rodziny dziecka, udział w Zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej, współpraca z jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny

i systemu pieczy

zastępczej, środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkami
pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami wyznaniowymi. Do
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obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy również organizacja i pozyskiwanie
wolontariuszy dla potrzeb rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
Ponadto wszyscy pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązani są do
uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,
prowadzenia dokumentacji ustalonej dla potrzeb Zespołu jak i innej prowadzonej w ramach realizacji
zadań, udziału w prowadzeniu i organizowaniu grup wsparcia dla rodziców zastępczych i dzieci
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, współudziału w organizowaniu szkoleń dla rodzin
zastępczych oraz udziału w promowaniu rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
W Zespole ds. świadczeń pieczy zastępczej – rodzinnych i instytucjonalnych pracuje 4 osoby: starszy
specjalista pracy socjalnej – koordynator Zespołu (stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz
usamodzielniania wychowanków), 3 specjalistów pracy socjalnej. Wszyscy pracownicy w/w Zespołu
posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy.
Do obowiązków starszego specjalista pracy socjalnej – koordynatora zespołu należy
koordynowanie pracy zespołu ds. świadczeń pieczy zastępczej. Ponadto pracownik zajmuje się
usamodzielnianiem wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (monitorowaniem programów
usamodzielnienia, przyznawaniem świadczeń, pracą socjalną), organizowaniem wsparcia osobom
usamodzielnianym,

wytaczaniem

powództw

alimentacyjnych

rodzicom

biologicznym

dzieci

umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizowaniem i prowadzeniem specjalistycznego
poradnictwa w zakresie spraw socjalnych i rodzinnych, a także zapewnianie dzieciom miejsc

w

placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Do zadań specjalisty pracy socjalnej (stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz
mieszkań chronionych) należy: zawieranie i realizacja porozumień odnośnie pokrywania wydatków na
opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenie postępowań
administracyjnych odnośnie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych oraz prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem osób w mieszkaniach
chronionych.
Do zadań specjalisty pracy socjalnej odpowiedzialnego za świadczenia pieczy zastępczej należy:
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń w pieczy zastępczej oraz ich
realizacji, a także zawieranie i realizacji porozumień z zakresu pokrywania wydatków za pobyt dzieci
w rodzinnej pieczy zastępczej.
Do obowiązków kolejnego specjalisty pracy socjalnej (stanowisko ds. usamodzielnień
wychowanków pieczy zastępczej oraz odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej) należy: prowadzenie
postępowań administracyjnych odnośnie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
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prowadzenie postępowań egzekucyjnych tych należności, usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzenie postępowań alimentacyjnych względem rodziców naturalnych
dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz obsługa merytoryczna zawodowych rodzin
zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
Do jednych z głównych zadań własnych realizowanych przez powiat w zakresie systemu pieczy
zastępczej należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także organizowanie wsparcia osobom
usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczowychowawcze

i

regionalne

placówki

opiekuńczo-terapeutyczne,

przez

wspieranie

procesu

usamodzielnienia.
Poniżej dokonano analizy dotyczącej funkcjonowania w Powiecie Rzeszowskim rodzin zastępczych,
placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielniania wychowanków z rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo – wychowawczych w latach 2012 - 2014. Analiza opracowana została na podstawie
sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej za okres 2012 – 2014 r. oraz ewaluacji Powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2012 – 2014.
Według stanu na grudzień 2014 r. w powiecie utworzonych jest 69 rodzin zastępczych w tym 2
zawodowe, 23 rodziny niezawodowe i 44 spokrewnionych. Od września 2014 r. funkcjonuje również
rodzinny dom dziecka.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych
w Powiecie Rzeszowskim.

Tabela 3. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych w Powiecie Rzeszowskim
w latach 2012 – 2014.
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Lata

Liczba rodzin zastępczych
spokrewnionych

Liczba rodzin
zastępczych
niezawodowych

Liczba rodzin
zastępczych
zawodowych

Liczba
dzieci

2012

47

23

2

92

2013

45

22

2

91

2014

45

23

2

94

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 - 2014.

Jak wynika z powyższej tabeli w Powiecie Rzeszowskim liczba rodzin w ostatnich latach utrzymuje
się na stałym poziomie, występują tylko niewielkie wahania liczbowe. Przeważająca większość rodzin
zastępczych to rodziny spokrewnione z dzieckiem, zazwyczaj w osobach dziadków lub rodzeństwa.
W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych większość stanowią krewni dziecka (ciotka, wujek).
Tabela 4. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze spokrewnione w Powiecie Rzeszowskim

w

latach 2012 – 2014.

2012
Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem –
ogółem

Źródło:

Dane

Rzeszowie

–

podstawie
dla

potrzeb

RODZINY Z
PRZYJETYMI
DZIEĆMI

Bez przyjętych dzieci
1 dzieckiem
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci
5 dzieci
6 dzieci i więcej

2013

2014

47

45

45

0
40
4
3
0
0
0

0
37
5
3
0
0
0

0
35
7
3
0
0
0

dokumentu,

PCPR

opracowano na
sprawozdania
niniejszego
stan

2012 - 2014.

Wykres 1. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze spokrewnione w latach 2012 – 2014.
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Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,

stan na lata 2012 - 2014.
Do końca czerwca 2014 r. na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonowało 45 rodzin zastępczych
spokrewnionych z dzieckiem. Liczba dzieci przyjmowanych przez tego typu rodziny na przełomie 20122014 utrzymuje się na stałym poziomie.
Tabela 5. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze niezawodowe w latach 2012 – 2014.

2012

2013

2014

23

22

23

0
18
3
1
1
0
0

0
18
2
1
1
0
0

0
19
2
1
0
0
0

Rodziny zastępcze niezawodowe – ogółem

RODZINY Z
PRZYJĘTYMI
DZIEĆMI

Źródło:

Dane

Bez przyjętych dzieci
1 dzieckiem
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci
5 dzieci
6 dzieci i więcej

PCPR

w

Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu, stan na na lata 2012 -

2014.
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Wykres 2. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze niezawodowe w latach 2012 – 2014.
2014

2013

2012

0

5

10

6 dzieci i więcej
4 dzieci
2 dzieci
bez przyjetych dzieci

15

20

25

ogółem
5 dzieci
3 dzieci
1 dziecko

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 - 2014.

W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych przyjęcia dzieci przez rodziny utrzymują się
w miarę na stałym poziomie. Ogólna liczba rodzin waha się w przedziale liczbowym 22-23. Dominują
rodziny z przyjętym 1 dzieckiem.

Tabela 6. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze zawodowe w latach 2012 – 2014.
2012

2013

2014

3

2

2

Rodziny zastępcze zawodowe – ogółem

RODZINY Z
PRZYJETYMI
DZIEĆMI

Bez przyjętych dzieci
1 dzieckiem
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci i więcej

0
1
0
1
1

0
0
0
2
0

0
0
0
2
0

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.
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W 2012 r. liczba rodzin zastępczych zawodowych wynosiła 3. Od 2013 r. liczba rodzin zastępczych
zawodowych i liczba przyjętych dzieci utrzymuje się na stałym poziomie – 2 rodziny. Jedna z rodzin pełni
funkcję specjalistycznej.
Poniższe tabele i wykresy przedstawiają wiek dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Tabela 7. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych na przełomie lat 2012 –
2014.

Poniżej 1 roku
1 rok – 3 lata
4 lata – 6 lat
7 lat – 13 lat
14 lat – 17 lat
18 lat – 24 lata

Wiek dzieci

2012

2013

2014

1
6
4
26
14
6

1
4
2
26
14
9

1
4
2
24
18
9

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Wykres 3. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych na przełomie lat 2012
– 2014.

30
25
20
2012
15

2013
2014

10
5
0
poniżej 1
roku

1 rok - 3
lata

4 lata - 6 lat 7 lat - 13 lat

14 lat - 17
lat

18 lat - 24
lata

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.
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Tabela 8. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych na przełomie lat 2012 –
2014.

Poniżej 1 roku
1 rok – 3 lata
4 lata – 6 lat
7 lat – 13 lat
14 lat – 17 lat
18 lat – 24 lata

Wiek dzieci

2012

2013

2014

0
2
1
14
13
1

0
1
0
14
9
5

0
0
1
13
11
5

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Wykres 4. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych na przełomie lat 2012
– 2014.

14
12
10
2012

8

2013
6

2014

4
2
0
poniżej 1 roku

1 rok - 3 lata

4 lata - 6 lat

7 lat - 13 lat

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.
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Tabela 9. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych na przełomie lat 2012 –
2014.

Wiek dzieci

Poniżej 1 roku
1 rok – 3 lata
4 lata – 6 lat
7 lat – 13 lat
14 lat – 17 lat
18 lat – 24 lata

2012

2013

2014

0
0
1
2
1
0

0
1
2
2
1
0

0
1
1
3
1
0

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Wykres 5. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych na przełomie lat 2012 –
2014.

6

5

4
2012
3

2013
2014

2

1

0
poniżej 1 roku 1 rok - 3 lata

4 lata - 6 lat

7 lat - 13 lat 14 lat - 17 lat 18 lat - 24 lata

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Kolejną kategorią, na jaką należy zwrócić uwagę jest wiek dzieci umieszczanych w rodzinach
zastępczych. W przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dominującymi
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przedziałami wiekowymi są: 7 - 13 lat, 14 – 17 lat. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych
dominującym przedziałem jest: 7 - 13 lat.
Tabela 10. Okres przebywania dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2012 – 2014.
Lp.

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Rodzina
zastępcza
do 3
miesięcy

powyżej 3
miesięcy do 6
miesięcy

powyżej 6
miesięcy do
12 miesięcy

Powyżej 1
roku do 2
lat

powyżej
2 lat do 3
lat

powyżej
3 lat

2
5
1

5
3
0

5
3
3

39
19
0

2
2
0

8
3
0

5
4
0

37
19
4

4
1
2

7
3
0

5
2
0

38
23
4

2012 r.
1.
2.
3.

Spokrewniona
Niezawodowa
Zawodowa

5
0
0

1
1
0

1.
2.
3.

Spokrewniona
Niezawodowa
Zawodowa

2
0
2

2
1
0

2013 r.

2014 r.
1.
2.
3.

Spokrewniona
Niezawodowa
Zawodowa

0
1
0

4
0
0

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Biorąc pod uwagę kwestię dotyczącą czasu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zarówno
spokrewnionych jak i niezawodowych przeważającą liczbę stanowią dzieci przebywające w w/w formach
rodzinnej pieczy, powyżej 3 lat.
Tabela 11. Rodzice zastępczy w latach 2012 - 2014.
Rodzice zastępczy
Osoby samotne

Rodziny pełne

2012

27

47

2013

21

47

2014

20

48

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.
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Wykres 6. Osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych.

2012

2013

27

21

47

samotne

2014
20

47

małżeństwo

samotne

48

małżeństwa

samotne

małżeństwa

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Funkcję rodziców zastępczych w dużej mierze sprawowane są przez rodziny pełne - małżeństwa.
Tendencja utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast wśród rodziców zastępczych samotnie
sprawujących funkcję rodziny zastępczej dominowały kobiety.

Tabela 12. Przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2012 - 2014.
Lp.

Przyczyny umieszczenia

Rodzina zastępcza
spokrewniona

Rodzina zastępcza
niezawodowa

Rodzina
zastępcza
zawodowa

2
3
16
2
0

4
1
12
1
0

0
0
4
0
0

5

5

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8

0

0

21

7

0

2012 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sieroctwo
Półsieroctwo
Uzależnienie w tym alkohol
Przemoc w rodzinie
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych
Niepełnosprawność co najmniej 1
z rodziców
Długotrwała lub ciężka choroba co
najmniej 1 z rodziców
Ubóstwo
Bezrobocie
Nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe
Pobyt za granicą co najmniej 1
z rodziców
Inne w tym porzucenia

2013 r.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sieroctwo
Półsieroctwo
Uzależnienie w tym alkohol
Przemoc w rodzinie
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych
Niepełnosprawność co najmniej 1
z rodziców
Długotrwała lub ciężka choroba co
najmniej 1 z rodziców
Ubóstwo
Bezrobocie
Nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe
Pobyt za granicą co najmniej 1
z rodziców
Inne w tym porzucenia

3
3
16
1
0

6
1
10
1
0

0
0
4
0
2

6

5

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8

0

0

19

5

0

3
3
18
1
0

6
1
10
1
0

0
0
4
0
2

5

5

0

1

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8

0

0

19

6

0

2014 r. (koniec czerwca)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sieroctwo
Półsieroctwo
Uzależnienie w tym alkohol
Przemoc w rodzinie
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych
Niepełnosprawność co najmniej 1
z rodziców
Długotrwała lub ciężka choroba co
najmniej 1 z rodziców
Ubóstwo
Bezrobocie
Nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe
Pobyt za granicą co najmniej 1
z rodziców
Inne w tym porzucenia

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

30

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowski

Wykres 7. Przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w roku 2014.

2014

Sieroctwo
Półsieroctwo
Uzależnieniew tymalkohol
Przemocw rodzinie

9

25

8

32
10

0

2

Bezradnośćw sprawach
opiekuńczo–wychowawczych
Niepełnosprawnośćconajmniej1z
rodziców
Długotrwałalubciężkachorobaco
najmniej1 zrodziców
Ubóstwo
Bezrobocie

0
0

4

1

2

Nieodpowiedniewarunki
mieszkaniowe
Pobytzagranicąconajmniej1z
rodziców
Innew tymporzucenia

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Na podstawie powyższego zestawienia wynika, że w latach 2012 – 2014 najczęstszymi przyczynami
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej są: uzależnienie od alkoholu oraz porzucenia przez rodziców
biologicznych. Na przełomie lat 2012 – 2014 wzrosła liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych
z powodu uzależnienia od alkoholu. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych z powodu pobytu za granicą co najmniej 1 z rodziców.

W rodzinach

zastępczych zawodowych w roku 2013 została umieszczona 2 dzieci z powodu bezradności rodziców
biologicznych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu
Rzeszowskiego w latach 2012 – 2014 nie doszło do umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej z
powodów ubóstwa, bezrobocia i nieodpowiednich warunków mieszkaniowych.
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Tabela 13. Liczba dzieci, które napłynęły* do rodzin zastępczych w latach 2012 - 2014.

Lp.

Rodziny
zastępcze
spokrewnione
2012

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

6

1

0

6
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

4
Liczba dzieci do 18 r. ż. umieszczonych
w pieczy zastępczej
4
1.1 z rodziny naturalnej
0
1.2. z rodzinnej pieczy zastępczej
0
1.3. z instytucjonalnej pieczy zastępczej
0
1.4. inne
2014 (koniec czerwca)

3

2

3
0
0
0

2
0
0
0

Liczba dzieci do 18 r. ż. umieszczonych
w pieczy zastępczej
1.1 z rodziny naturalnej
1.2. z rodzinnej pieczy zastępczej
1.3. z instytucjonalnej pieczy zastępczej
1.4. inne

4

1

0

4
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

Liczba dzieci do 18 r. ż. umieszczonych
w pieczy zastępczej
1.1 z rodziny naturalnej
1.2. z rodzinnej pieczy zastępczej
1.3. z instytucjonalnej pieczy zastępczej
1.4. inne
1.

2013
1.

1.

*napłynęły –dzieci umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Z powyższej tabeli wynika, że do rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego napływają dzieci
głównie z rodzin naturalnych.
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Tabela 14. Liczba dzieci, które odpłynęły* z rodzin zastępczych w latach 2012 - 2014.
Lp.

Z rodzin
zastępczych
spokrewnionych

Z rodzin
zastępczych
niezawodowych

Z rodzin
zastępczych
zawodowych

3
1
0

1
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

1
0

0
0

2
2
0
2

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0

0
1

0
0

6
4
0

1
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2
1
0
1

1
2
0
2

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2012
Dzieci do 18 r. ż. z tego, które:
powróciły do rodziny naturalnej
zostały umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej
1.3. zostały umieszczone w instytucjonalnej
pieczy zastępczej
1.4. zostały przysposobione
1.5. zostały umieszczone w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym
1.6. inne
2.
Dzieci powyżej 18 r. ż. w tym, które:
2.1. powróciły do rodziny naturalnej
2.2. założyły własne gospodarstwo domowe,
w tym
2.2.1 wyjechały za granicę
2.3
inne
1.
1.1
1.2.

2013
Dzieci do 18 r. ż. z tego, które:
powróciły do rodziny naturalnej
zostały umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej
1.3. zostały umieszczone w instytucjonalnej
pieczy zastępczej
1.4. zostały przysposobione
1.5. zostały umieszczone w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym
1.6. inne
2.
Dzieci powyżej 18 r. ż. w tym, które:
2.1. powróciły do rodziny naturalnej
2.2. założyły własne gospodarstwo domowe,
w tym
2.2.1 wyjechały za granicę
2.3
inne
1.
1.1
1.2.

2014 (koniec czerwca)
1.
1.1

Dzieci do 18 r. ż. z tego, które:
powróciły do rodziny naturalnej

1
1
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zostały umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej
1.3. zostały umieszczone w instytucjonalnej
pieczy zastępczej
1.4. zostały przysposobione
1.5. zostały umieszczone w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym
1.6. inne
2.
Dzieci powyżej 18 r. ż. w tym, które:
2.1. powróciły do rodziny naturalnej
2.2. założyły własne gospodarstwo domowe,
w tym
2.2.1 wyjechały za granicę
2.3
inne
1.2.

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1

0
0

0
0

odpływ* - dzieci, które opuściły rodzinne formy pieczy zastępczej

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na 31.12.2014 r.

Wykres 8. Liczba dzieci do 18 r. ż., które odpłynęły z rodzin zastępczych w latach 2012 - 2014.

2012 -2014
powróciły do rodziny naturalnej

zostały umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej
5

zostały umieszczone w instytucjonalnej
pieczy zastępczej
6
zostały przysposobione

zostały umieszczone w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym
0

1

inne
00

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.
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Wykres 9. Liczba dzieci powyżej 18 r. ż., które odpłynęły z rodzin zastępczych w latach 2012 - 2014.

2012-2014
0
0

1

powróciły do rodziny naturalnej
założyły własne gospodarstwo
domowe, w tym
wyjechały za granicę
6
inne

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 – 2014.

Z powyższej tabeli i wykresów wynika, że w latach 2012 – 2014, 6 dzieci (do 18 r. ż.) powróciło do
rodziny naturalnej. Natomiast 2 dzieci odpłynęło w wyniku zmiany miejsca zamieszkania rodziny
zastępczej.
W latach 2012 – 2014, 6 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej po ukończeniu 18 r. ż. założyło
własne gospodarstwo domowe.
Po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie
zastępczej,

dziecko

pozbawione

częściowo

lub

całkowicie

opieki

rodzicielskiej

jest kierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze typu
socjalizacyjnego:


Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza ZSOB z siedzibą w Łące,



Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149.

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza ZSOB w Łące
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Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Łące prowadzona jest przez
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej mające siedzibę w Grodzisku Mazowieckim. Placówka ta
funkcjonuje od 2006 roku. Jest ona niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu
socjalizacyjnego zapewniającą dzieciom całodobową opiekę i wychowanie. Realizuje zadania placówki
typu socjalizacyjnego i prowadzi działania terapeutyczne, interwencyjne skierowane na dziecko i rodzinę
naturalną.
W placówce przewidziane jest aktualnie 30 miejsc dla wychowanków w wieku od 10
do 18 lat (wychowankowie pełnoletni mogą w placówce przebywać do zakończenia nauki jeśli rozpoczęli
ją przed osiągnięciem pełnoletności nie dłużej niż do ukończenia 25 r. ż.). W placówce mogą przebywać
dzieci poniżej 10 r. ż. w przypadku zaistniałej sytuacji losowej, ze względu na stan zdrowia lub ze względu
na rodzeństwo. KPOW Łące charakteryzuje się małą rotacją.
Tabela 15. Liczba dzieci przebywających w KPOW w latach 2012-2014 (liczba rzeczywista tj. wszystkie
dzieci przebywające w KPOW w ciągu całego roku).

Placówka

2012

2013

2014

42

39

35

Socjalizacyjna

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

KPOW działa w oparciu o umowę zawartą z Powiatem Rzeszowskim. W placówce większość dzieci
pochodzi z Powiatu Rzeszowskiego. Dodatkowo w placówce umieszczone są również dzieci

z innych

powiatów. Poza Powiatem Rzeszowskim w KPOW przebywały na przełomie trzech lat dzieci

z Powiatu

Leżajskiego, Powiatu Stalowowolskiego, Miasta Rzeszowa, Powiatu Przeworskiego, Miasta Tarnowa. Od
przeszło dwóch lat nie umieszczono w KPOW w Łące dziecka z innego Powiatu. Poniżej przedstawiono
pochodzenie (uwzględniono miejsce zamieszkania) wychowanków przebywających
latach 2012-2014.
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Wykres 10. Liczba dzieci przebywających w KPOW w latach 2012-2014 z wyszczególnieniem Powiatu
Rzeszowskiego.

30

30
27

27

25

20
15
15
9

10

8

5

0
2012

2013

2014

Powiat Rzeszowski

Inne powiaty

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na lata 2012 - 2014.

Spośród wszystkich dzieci przebywających w placówce socjalizacyjnej w latach 2012-2014
większość stanowią dzieci w wieku powyżej 10 roku życia. Dane te przedstawia poniższy wykres:
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Wykres 11. Podział wychowanków placówki ze względu na wiek.
16

15

15

14
12
12

12

11

11

10
8

8

8

8

7

7

6
4
2
2
0
2012
1-6 lat

2013
7-12 lat

13-16 lat

2014
17-19 lat

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu.
stan na I-XII 2014 r.

Analizując ostatnie trzy lata zauważalne jest zwiększenie w ostatnim roku wychowanków
w wieku 17-19 lat co spowodowane jest małą rotacją wychowanków, którzy przebywają w placówce
zazwyczaj do czasu osiągnięcia pełnoletności i usamodzielnienia się co potwierdza umieszczona poniżej
analiza przyczyn opuszczenia przez dzieci KPOW w Łące.
Wychowankowie KPOW w Łące zostają umieszczeni w placówce na podstawie postanowienia sądu
rodzinnego do czasu zmiany zarządzeń opiekuńczych lub do czasu usamodzielnienia się jako osoby
pełnoletnie.
Przyczyny odejścia wychowanka z placówki w ciągu ostatnich 3 lat były następujące:
 w 2012 roku: 2 wychowanków powróciło do rodziny naturalnej, 2 osoby usamodzielniły się,
2 dzieci trafiło do rodziny adopcyjnej;
 w 2013 roku: powrót do rodziny naturalnej - 1 wychowanek, 1 osoba usamodzielniła się, 4 dzieci
trafiło do rodziny adopcyjnej;
 w 2014 roku przyczyny odejścia z placówki przedstawiały się następująco: 5 osób usamodzielniło
się, 1 dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej.
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Poniżej przedstawiono graficznie powody opuszczenia KPOW przez wychowanków na przełomie
trzech lat.
Wykres 12. Przyczyna odejścia wychowanków z KPOW w latach 2012-2014.

2012
2

2013

2014
1

1

2

1
4

5

2

powrót do rodziny naturalnej
usamodzielnienia
umieszczenie w rodzinie adopcyjnej

powrót do rodziny naturalnej
usamodzielnienie
umieszczenie w rodzinie adopcyjnej

usamodzielnienie
umieszcenie w rodzinie
zastepczej

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Z przedstawionych danych wynika, że na przełomie trzech lat powtarzają się te same powody
opuszczenia placówki. Najczęściej jednak wychowankowie opuszczają KPOW z powodu osiągniecia
pełnoletności i realizowania programów usamodzielnienia. Najwięcej pełnoletnich wychowanków KPOW
usamodzielniło się w 2014 roku.
KPOW co pół roku po każdym stałym zespole ds. okresowej oceny dziecka zgłasza do Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o umieszczeniu w rodzinnej
pieczy zastępczej lub do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Niestety odsetek
dzieci kierowanych do rodzinnej pieczy zastępczej i adopcji jest niewielki. Wynika to ze zbyt małej ilości
rodzin zastępczych czy adopcyjnych gotowych przyjąć dziecko. Mimo trudności związanych ze
skierowaniem dzieci do rodzinnej opieki zastępczej, a także adopcji, w latach 2012-2014 udało się
zapewnić 6 dzieci rodzinę adopcyjną, a 1 dziecku rodzinę zastępczą.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149.
Drugą z kolei placówką funkcjonującą w Powiecie Rzeszowskim jest Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Budziwojska 149. Do 31.12.2012 roku POW

w

Rzeszowie funkcjonowała jako placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego dla chłopców
z zaburzeniem zachowania, powyżej 13 roku życia. Zgodnie ze zmianą regulaminu od 01.01.2013 r. w
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POW przewidziane jest 14 miejsc dla wychowanków (dziewczynek i chłopców) w wieku od 10 do 18 lat
(wychowankowie pełnoletni mogą w placówce przebywać do zakończenia nauki jeśli rozpoczęli ją przed
osiągnięciem pełnoletności nie dłużej niż do ukończenia 25 r. ż.). W placówce mogą przebywać dzieci
poniżej 10 r. ż. w przypadku zaistniałej sytuacji losowej, ze względu na stan zdrowia lub ze względu na
rodzeństwo.
Placówka ta zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowej lub całkowitej opieki
rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie. Ponadto wspiera rodzinę w sprawowaniu jej
podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze,
zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniami.
Poniższa tabela i wykres przedstawia szczegółowo liczbę wychowanków POW w poszczególnych
latach.
Tabela 16. Rzeczywista liczba dzieci przebywających w POW z siedzibą w Rzeszowie, ul. Budziwojska
149 w latach 2012-2014 (wszystkie dzieci, które przebywały w POW w danym roku).

Placówka socjalizacyjna

2012

2013

2014

18

17

16

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Do Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej z siedzibą w Rzeszowie w pierwszej kolejności
kierowane są dzieci zamieszkujące teren Powiatu Rzeszowskiego. W przypadku wolnych miejsc
przyjmowane są dzieci z innych powiatów. Na przełomie trzech lat poza Powiatem Rzeszowski w POW
przebywały dzieci z terenu Miasta Rzeszowa, Olkusza, Tarnowa i Jaworzna. W 2014 roku tylko
2 wychowanków przebywających w POW w Rzeszowie nie pochodziło z terenu Powiatu Rzeszowskiego
co obrazuje poniższy wykres.
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Wykres 13. Podział wychowanków POW ze względu na pochodzenie.
14
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Powiat Rzeszowski
6

Inne powiaty
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Inne województwo
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2

2

1

1

0
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Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

POW z siedzibą w Rzeszowie charakteryzuje się w ostatnich latach małą rotacją wychowanków
w ciągu roku. Średnio corocznie w placówce przebywa 16 wychowanków, jednak rzeczywista liczba
wychowanków, którzy przebywają w placówce w tym samym momencie nie przekracza 14. Poniżej
przedstawiono liczbę wychowanków ze względu na czas pobytu w placówce w latach 2012-2014.

Tabela 17. Czas pobytu w POW – placówce socjalizacyjnej w latach 2012 – 2014.

2012

2013

2014

Do 6 miesięcy

5

1

3

Do 1 roku

2

5

5

Do 2 lat

4

4

5

Pow. 2 lat

7

7

3

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Czas pobytu dzieci w POW w Rzeszowie jest bardzo zróżnicowany. Nie można określić jednego
dominującego okresu pobytu dziecka w POW.
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Najczęściej powtarzającymi się powodami umieszczenia w placówce są trudności wychowawcze:
trudności z realizacją obowiązku szkolnego, niewydolność wychowawcza rodziców, alkoholizm rodziców.

Tabela 18. Powody umieszczenia dzieci w POW w Rzeszowie w latach 2012-2014 r.

Powody umieszczenie w POW

2012

2013

2014

Trudności wychowawcze

16

11

4

Niewydolność wychowawcza

1

5

7

1

1

5

rodziców
Alkoholizm rodziców

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Na przełomie lat zmieniały się powody umieszczania dzieci w POW w Rzeszowie. Głównym
powodem takiej sytuacji jest zmiana charakteru placówki z placówki typu socjalizacyjnego dla chłopców
z zaburzeniem zachowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego dla dzieci
w wieku 10-18 lat. Trudno jest jednak jednoznacznie określić powód umieszczenia w placówce ponieważ
często bywa tak, że występuje kilka powodów umieszczenia jednego dziecka w placówce – równolegle.
Przyczyny odejścia wychowanków z POW z siedzibą w Rzeszowie to najczęściej uzyskanie
pełnoletności i usamodzielnienie. Inne przyczyny opuszczenia placówki to przeniesienie do
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub powrót do rodziny. Przyczyny odejścia z POW z siedzibą
w Rzeszowie przedstawione zostały na poniższym wykresie.

Wykres 14. Przyczyny odejścia wychowanków z POW z siedzibą w Rzeszowie.
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0

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Dziecko umieszczone jest w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie postanowienia
Sądu do czasu zmiany zrządzeń opiekuńczych lub gdy wychowanek osiąga pełnoletność. Na podstawie
zmiany zarządzeń opiekuńczych – w zależności jaką decyzje podejmie odpowiedni Sąd dziecko może
powrócić do rodziny naturalnej, może zostać umieszczone w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub może
zostać przysposobione przez rodzinę adopcyjną. Z powyższego przedstawienia graficznego wynika, że na
przełomie trzech lat najczęstsza przyczyną opuszczenia POW w Rzeszowie było osiągnięcie przez
wychowanka pełnoletności i usamodzielnienie się.
W pierwszej kolejności do KPOW w Łące i POW w Rzeszowie przyjmowane są dzieci
zamieszkujące teren Powiatu Rzeszowskiego. W dalszej z innych powiatów.
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Tabela 19. Skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wystawione przez Powiat Rzeszowski
w latach 2012-2014.

2012

Katolicka Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza w Łące
Dzieci
Dzieci
z terenu Powiatu
z innych powiatów
Rzeszowskiego
6
3

Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza w Rzeszowie
Dzieci z terenu
Dzieci
Powiatu
z innych powiatów
Rzeszowskiego
3
3

2013

4

1

4

1

2014

2

0

8

0

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

W ostatnich trzech latach następowało zmniejszenie liczby wychowanków z innych powiatów
kierowanych do placówek funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego. W 2014 roku tylko dzieci
z terenu Powiatu Rzeszowskiego były umieszczane w KPOW w Łące i POW w Rzeszowie. Poniższy
wykres przedstawia graficzne przedstawienie liczby skierowań do placówek funkcjonujących na terenie
Powiatu Rzeszowskiego.
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Skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wystawione przez Powiat

Wykres 15.

Rzeszowski w latach 2012-2014.

KPOW w Łące
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

POW w Rzeszowie
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

3

1

8

6
4

2012

2013

0

3

1

4

3

2012

2014

8

2013

2014

Dzieci z innych Powiatów

Dzieci z innych powiatów

Dzieci z terenu Powiatu Rzeszowskiego

Dzieci z Powiatu Rzeszowskiego

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Dzieci z Powiatu Rzeszowskiego w przypadku braku miejsc w placówkach na terenie Powiatu
Rzeszowskiego, umieszczane są również w placówkach na terenie innych powiatów z uwzględnieniem
w każdym przypadku możliwie najbliższego położenia danej placówki względem miejsca zamieszkania
rodziny biologicznej.
Tabela 20. Skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Rzeszowskim
w latach 2012-2014.

Liczba dzieci z Powiatu Rzeszowskiego skierowanych do placówek na terenie
innych powiatów
Typ placówki - interwencyjny

Typ placówki socjalizacyjny

2012

6

6

2013

2

1

2014

3

0

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.
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Wykres 16. Skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Rzeszowskim
w latach 2012-2014.

6

6

6
5
4
3
3
2
2
1
1
0
0
2012

2013
Placówka typu interwencyjnego

2014
Placówka typu socjalizacyjnego

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Z przedstawionego wykresu oraz tabeli wynika, że w poszczególnych latach następowała tendencja
spadkowa w kwestii umieszczania dzieci z terenu Powiatu Rzeszowskiego w placówkach na terenie innych
powiatów. W ostatnim roku żadne dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego poza Powiatem Rzeszowskim. Wyraźnie też widać zmniejszenie
liczby skierowań dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego. Powyższa
tendencja wynika z zabezpieczenia potrzeb Powiatu Rzeszowskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy
zastępczej w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące oraz Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Rzeszowie.
Poniższa tabela obrazuje szczegółową liczbę dzieci z Powiatu Rzeszowskiego umieszczonych
w placówkach znajdujących się poza Powiatem Rzeszowskim z rozbiciem na poszczególne placówki.
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Tabela 21. Liczba umieszczonych dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.
Nazwa placówki

Liczba umieszczonych dzieci w placówkach na
terenie innych powiatów
2012

2013

2014

6

8

8

10

9

9

1

2

2

Dom Dziecka z siedzibą w Nowej Sarzynie

2

1

1

Dom Dziecka z siedzibą w Jarosławiu

3

3

2

Rodzinny Dom Dziecka z siedzibą w Soninie

5

5

5

Dom Dziecka z siedzibą w Żyznowie

5

5

4

Dom Dziecka z siedzibą w Strzyżowie

1

1

0

Katolicka Placówka Opiekuńczo-

1

1

1

1

1

1

Dom Dziecka z siedzibą w Stalowej Woli

1

1

1

RAZEM:

36

37

34

Pogotowie Opiekuńcze z siedzibą
w Rzeszowie
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”
z siedzibą w Rzeszowie
Dom Dziecka „Nasza Chata” z siedzibą
w Przemyślu

Wychowawcza z siedzibą w Widełce (pow.
Kolbuszowski)
Katolicka Placówka OpiekuńczoWychowawcza z siedzibą w Miejscu
Piastowym

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.
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Potrzeby Powiatu Rzeszowskiego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w dużym stopniu
zaspakajają dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze tj. KPOW w Łące oraz POW w Rzeszowie. Na
przełomie trzech lat liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza Powiatem Rzeszowskim utrzymuje
się

na

podobnym

poziomie.

Sporadycznie

w

ostatnich

latach

dzieci

były

umieszczane

w placówkach na terenie województwa podkarpackiego. Liczbę dzieci przedstawia poniższy wykres.
Wykres 17. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem
Rzeszowskim na przełomie trzech lat tj. 2012 – 2014.

34

36

37

2012

2013

2014

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Usamodzielnienie wychowanków pieczy zstępczej
Kolejnym ważnym elementem systemu pieczy zastępczej jest usamodzielnienie wychowanków
instytucjonalnych oraz rodzinnych form opieki. Usamodzielnienie jest celem każdego pomagania
i stanowi najlepsze kryterium oceny skuteczności podejmowanych działań. Usamodzielnienie jest
przeciwnością wyuczenia bezradności i dostarczania nowego pokolenia klientów pomocy społecznej.
W ramach wsparcia dla osób opuszczających placówki istnieje możliwość udzielenia pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - skierowania byłego wychowanka do tzw.
mieszkania chronionego/usamodzielnienia. Prowadzenie mieszkań usamodzielnienia dla osób z terenu
więcej niż jednej gminy jest zadaniem własnym powiatu. Przebywały w nich w latach 2012 - 2014 roku
dwie osoby – byli wychowankowie placówek. W Powiecie Rzeszowskim funkcjonuje aktualnie jedno
mieszkanie usamodzielnienia.
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Poza wsparciem w znalezieniu mieszkania wychowankowie placówek mogą otrzymać pomoc na:


kontynuowanie nauki;



usamodzielnienie;



zagospodarowanie.

Tabela 22. Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w latach 2012 - 2014.

Lata

Pomoc na kontynuowanie

Zagospodarowanie

nauki

w formie rzeczowej

Pomoc na usamodzielnienie

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

wychowanków -

wychowanków -

wychowanków -

wychowanków -

wychowanków -

wychowanków -

rodziny zastępcze

POW

rodziny

POW

rodziny

POW

zastępcze

zastępcze

2012

30

11

4

1

6

3

2013

33

14

1

5

6

4

2014

28

18

1

2

3

4

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano na podstawie sprawozdania dla potrzeb niniejszego dokumentu,
stan na I-XII 2014 r.

Na bieżąco oraz według potrzeb wychowankom objętym procesem usamodzielnienia udziela się w PCPR
w Rzeszowie poradnictwa specjalistycznego – prawnego oraz psychologicznego oraz prowadzi się pracę
socjalną.
Praca socjalna z usamodzielnionymi wychowankami opuszczającymi pieczę zastępczą.
W ramach realizacji zadania prowadzona jest specjalistyczna praca socjalna z wychowankami.
Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze są objęci
kompleksową pomocą i wsparciem specjalistów z PCPR, realizują zaplanowany program ich życiowego
usamodzielnienia.
Praca z rodziną naturalną wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Realizacja zadania polega na udzielaniu rodzinom naturalnym, w których dzieci zostały
umieszczone w pieczy zastępczej

specjalistycznej

pomocy w tym
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psychologicznego oraz pomocy z zakresu pracy socjalnej w celu polepszenia sytuacji życiowej i możliwie
najszybszego powrotu dzieci do rodziny.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: przyznanych świadczeń rodzinie zastępczej,
średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za
ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy
rodzicielskiej lub którym władza została zawieszona czy ograniczona. Opłatę ustala się w toku
postępowania administracyjnego. Ze względu na specyfikę rodzin naturalnych dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej, występujące nie rzadko w tych rodzinach choroby, uzależnienia prowadzenie
postępowań w trybie administracyjnym, brak konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego do
wydania decyzji powoduje, utrudnienia i wydłuża proces decyzyjny. Dużym utrudnieniem w prowadzeniu
w/w jest brak informacji o miejscu pobytu zobowiązanych, częste zmiany miejsca zamieszkania, wyjazdy
zagraniczne bez wskazania osoby do doręczeń w kraju, co skutkuje koniecznością sądowego ustanowienia
kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
Często rodzice naturalni to osoby niepełnosprawne, upośledzone, niezaradne życiowe, dla których
postępowanie administracyjne ze względu na nieznajomość prawa ich własne ograniczenia jest
niezrozumiałe i zawiłe.
Potrzeby powiatu w zakresie tworzenia powiatowego systemu pieczy zastępczej:
1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, celem pozyskiwania kandydatów do tworzenia
i realizacji zadań rodzinnej pieczy zastępczej;
2. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
w zakresie wynikającym z przyszłych zadań;
3. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych w Powiecie Rzeszowskim;
4. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Rzeszowskim;
5. Utworzenie wśród istniejących rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję rodzin pomocowych;
6. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
wynikających z pełnionych funkcji, zabezpieczenia potrzeb dzieci przebywających w pieczy
zastępczej oraz przeciwdziałających zjawisku wypalenia zawodowego (dot. rodzin zawodowych);
7. Organizowanie i wspieranie rozwoju grup wsparcia dla rodzin zastępczych;
8. Tworzenie i realizacja programów usamodzielniania pełnoletnich wychowanków przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych
potrzeb usamodzielnianych;
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9. Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z osobami i instytucjami wspierającymi, celem
pozyskiwania wolontariuszy współpracujących z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na
rzecz rodzin zastępczych;
10. Organizowanie lub udostępnianie rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy i wsparcia
pedagogicznego, psychologicznego lub uzależnionego od indywidualnych potrzeb rodziny
i dziecka, a także poradnictwa prawnego;
11. Tworzenie powiatowego systemu pieczy zastępczej, podejmowane we współpracy ze środowiskiem
lokalnym, a w szczególności z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny i dziecka,
ośrodkiem pomocy społecznej, asystentem rodziny;
12. Dostosowywanie istniejących placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rozwój zgodny
z potrzebami przebywających tam wychowanków.

4. KIERUNEK ROZWOJU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE RZESZOWSKIM
.
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Z analizy potrzeb wynika, że działania podejmowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
rozciągnięte są na niemalże wszystkie obszary funkcjonowania pieczy zastępczej i dotykają różnorodnej
tematyki – począwszy od pozyskiwania i przygotowywania kandydatów, poprzez wspieranie istniejących
już rodzin zastępczych w tym wzmocnienie rodzin zastępczych spokrewnionych oraz dzieci w wieku od
13 – 17 lat, do współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka i rodziny, szczególnie działającymi
w środowisku lokalnym.
Spośród wyszczególnionych potrzeb, jako priorytetowe potraktować należy: pozyskiwanie
i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenie osób pełniących funkcje rodziny
zastępczej, a także pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, zwiększenie ilości rodzin zastępczych,
a w szczególności rodzin zastępczych zawodowych, tworzenie i realizacja programów usamodzielniania
pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
Wyszczególnione potrzeby realizowane są poprzez formy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej.
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez
rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W związku z tym do zadań własnych powiatu należy
wykonywanie zadań z zakresu organizacji i finansowania rodzin zastępczych niezawodowych
i zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zgodnie z art. 180. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych
powiatu należy:


opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;



zapewnienie dzieciom opieki w pieczy zastępczej;



organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym formy pieczy zastępczej;



tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
i rodzin pomocowych;



prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym;



organizowanie szkoleń;



organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej tj. grupy wsparcia, specjalistyczne
poradnictwo;



powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
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wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;



zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań
lekarskich;



prowadzenie rejestru danych, o kandydatach i rodzinach zastępczych;



kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji
związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka;



finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w pieczy zastępczej;



pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym;



szkoleń dla kandydatów;



sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie.

Z kolei do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:
 realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej;
 finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykres 18. Piecza zastępcza w Powiecie Rzeszowskim.
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POWIAT

PIECZA ZASTĘPCZA

RODZINNA

RODZINY
SPOKREWNIONE

RODZINY ZAWODOWE

INSTYTUCJONALNA

RODZINY
NIEZAWODOWE

RODZINNY DOM
DZIECKA

PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

SPECJALISTYCZNE

SOCJALIZACYJNE

Źródło: Opracowanie własne.

Zadania organizatora pieczy zastępczej wytyczają kierunki zmian i działań w stosunku do rodzinnej
pieczy zastępczej. Najważniejsze z nich to:
1. troska o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;
2. inicjowanie ich tworzenia;
3. kwalifikowanie kandydatów do tej roli;
4. wspieranie już funkcjonujących rodzin;
5. szkolenie rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
6. wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
7. organizowanie pomocy wolontariuszy;
8. współpraca ze środowiskiem lokalnym;
9. prowadzenie poradnictwa, terapii, grup wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, zapewnienie pomocy prawnej w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

54

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowski
11. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
12. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
13. przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.
Przyjęty do realizacji Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na
lata 2015-2017 wyznacza kierunki działań, które pozwolą na rozwój pieczy zastępczej i efektywniejsze
zaplanowanie środków na realizację zadań w zakresie systemu pieczy zastępczej.
Realizacja niniejszego programu będzie dokonywana w okresie trzech lat, dlatego program ten
powinien być elastyczny i podkreślać jego otwarty charakter, dostosowując się do zmieniających
warunków społecznych i gospodarczych.
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4.1 CELE I PRIORYTETY PROGRAMU

Cel główny programu
Rozwój rodzinnych i wspieranie instytucjonalnych form pieczy zastępczej w Powiecie
Rzeszowskim.
Cele szczegółowe programu, kierunki i sposoby ich realizacji
1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego;
2. Wspieranie rozwoju różnych form rodzicielstwa zastępczego;
3. Organizowanie i koordynowanie procesu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:
4. Dostosowywanie instytucjonalnych form pieczy zastępczej do zmieniających się potrzeb
wychowanków poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, odpowiedniego komfortu życia na
poziomie

obowiązujących

standardów

dla

wychowanków

placówek

opiekuńczo

wychowawczych.
Tabela 23. Cele szczegółowe, kierunki i sposoby ich realizacji.

1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Kierunki działań


pozyskiwanie kandydatów do tworzenia

Sposoby realizacji działań


prowadzenie akcji i inicjatyw

i realizacji zadań rodzinnej pieczy

promujących idee rodzicielstwa

zastępczej;

zastępczego;


tworzenie ulotek, broszur, plakatów
informacyjnych celem zachęcenia
potencjalnych kandydatów;



indywidualne spotkania i rozmowy
z osobami zainteresowanymi;



prowadzenie strony internetowej;
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podnoszenie poziomu wiedzy



organizowanie szkoleń;

i umiejętności kandydatów do pełnienia



udzielanie wsparcia i poradnictwa

funkcji rodziny zastępczej w zakresie

zależnie od indywidualnych potrzeb.

wynikającym z przyszłych zadań.

2.Wspieranie rozwoju różnych form rodzicielstwa zastępczego.
Kierunki działań


zwiększenie liczby rodzin zastępczych;

Sposoby realizacji działań


poszukiwanie rodziców zastępczych
wśród członków dalszej rodziny
dziecka (w przypadku braku opieki
przez rodziców biologicznych);



poszerzanie wiedzy
o możliwościach realizacji pieczy
zastępczej;



kwalifikowanie osób zgłaszających
gotowość (kandydatów) do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej;



zwiększenie liczby rodzin zastępczych



kwalifikowanie spośród istniejących
rodzin zastępczych rodzin mogących

zawodowych;

pełnić funkcje rodziny zastępczej
zawodowej;


informowanie rodzin spełniających
określone warunki o możliwości
zmiany funkcji na rodzinę zastępczą
zawodową;



podnoszenie umiejętności
i kwalifikacji rodzin zastępczych;



zwiększenie liczby rodzinnych domów



utworzenie rodzinnego domu dziecka;



informowanie w czasie

dziecka;


utworzenie wśród istniejących rodzin
zastępczych rodzin pełniących funkcje

indywidualnych spotkań i rozmów

rodzin pomocowych;

o możliwościach i korzyściach
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tworzenia rodzin zastępczych
pomocowych;


poszukiwanie, pozyskiwanie wśród
rodzin zastępczych rodzin
pomocowych;



organizowanie szkoleń dla rodzin



zastępczych w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań wynikających

współpraca z podmiotami
zewnętrznymi;



wykorzystanie zasobów własnych

z pełnionych funkcji zabezpieczenia

w szkoleniu według indywidualnego

potrzeb dzieci przebywających

programu;

w pieczy zastępczej oraz



przeciwdziałających zjawisku

pozyskiwanie środków na realizację
szkoleń z resortowego programu;

wypalenia zawodowego;


organizowanie i wspieranie rozwoju



grup wsparcia dla rodzin zastępczych;

analiza oczekiwań i potrzeb rodzin
zastępczych;



cykliczne spotkania z rodzinami
zaangażowanymi w funkcjonowanie
grupy wsparcia;



nawiązanie i utrzymywanie



współpraca z instytucjami

współpracy z osobami

zajmującymi się wolontariatem

i instytucjami wspierającymi, celem

i pozyskiwanie kolejnych osób,

pozyskiwania wolontariuszy

instytucji wspierających;

współpracujących z organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz
rodzin zastępczych;


organizowanie i udostępnianie



monitorowanie potrzeb rodzin

rodzinom zastępczym specjalistycznej

zastępczych w trakcie bieżącej

pomocy, terapii i wsparcia

działalności organizatora rodzinnej

pedagogicznego, psychologicznego lub

pieczy zastępczej;

uzależnionego od indywidualnych



korzystanie z zasobów własnych

potrzeb rodziny i dziecka, a także

organizatora rodzinnej pieczy

poradnictwa prawnego;

zastępczej (pracownicy stali oraz
zatrudni w ramach umowy zlecenie);


kierowanie do właściwej poradni
specjalistycznej;
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tworzenie wewnętrznego systemu

okresowe spotkania z ośrodkami

wspierania rodziny podejmowane we

pomocy społecznej oraz asystentami

współpracy ze środowiskiem lokalnym,

rodziny;


a w szczególności z ośrodkiem pomocy

stała współpraca i monitoring działań

społecznej i asystentem rodziny.

w rodzinach zastępczych
w środowisku lokalnym.

3.

Organizowanie i koordynowanie procesu usamodzielnienia i integracji ze
środowiskiem wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
Kierunki działań



Sposoby realizacji działań


tworzenie i realizacja programów

pomoc w opracowaniu programu

usamodzielniania pełnoletnich

usamodzielnienia;


wychowanków przebywających

monitoring wychowanków

w rodzinnej pieczy zastępczej;


w środowisku lokalnym.


organizowanie szkoleń dostosowanych

rozpoznanie potrzeb

do indywidualnych potrzeb

i opracowanie planu

usamodzielnianych wychowanków

i harmonogramu szkoleń;


rodzin zastępczych.

wykorzystanie zasobów własnych
(pracownicy PCPR Rzeszów lub osoby
zatrudnione na umowę zlecenie)
organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej.

4. Dostosowanie systemu instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie do zmieniających
się warunków.
Kierunki działań

Sposoby realizacji działań


współpraca z istniejącymi placówkami
opiekuńczo – wychowawczymi na terenie



dostosowanie do potrzeb oraz wymogów

Powiatu Rzeszowskiego celem

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

dostosowania instytucjonalnych form

pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo

pieczy zastępczej do obowiązującej

– wychowawczych funkcjonujących na

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

terenie Powiatu Rzeszowskiego.

pieczy zastępczej oraz przepisów
wykonawczych.
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Źródło: Opracowanie własne.

Obecnie w Powiecie Rzeszowskim funkcjonują: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

z

siedzibą w Rzeszowie i Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Łące, które zgodnie
ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej muszą dokonać niezbędnych zmian

w

swoim dotychczasowym funkcjonowaniu.
POW z siedzibą w Rzeszowie od 01.01.2013 r. funkcjonuje jako placówka typu socjalizacyjnego
z 14 wychowankami, przeznaczona dla dzieci i młodzieży od 10 roku życia – w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa tj. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).
KPOW z siedzibą w Łące natomiast zadeklarowała chęć prowadzenia dwóch placówek opiekuńczo
– wychowawczych typu socjalizacyjnego, dla 14 wychowanków każda. Organ nadzorujący ma zamiar
wykorzystać możliwości wynikające z zapisu art. 106 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o

wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) tj. za zgodą
wojewody utworzyć dwie placówki 14 osobowe w dotychczasowym budynku.
Tabela 24. Dostosowanie bazy lokalowej kadry i innych potrzeb do obowiązującej ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Lp.

Nazwa

Baza lokalowa

Kadra

Inne potrzeby

Placówka

Modernizacja

Zatrudnienie psychologa na

1. Zagospodarowanie terenu

Opiekuńczo –

bazy lokalowej

etat.

przy placówce poprzez

Wychowawcza

zgodnie

stworzenie terenu

z siedzibą

z potrzebami

rekreacyjnego.

w Rzeszowie.

wychowanków –

2. Kupno samochodu do

na bieżąco.

przewozu min. 7 osób.

placówki

1.

3. Doposażenie placówki
w niezbędne sprzęty – wg
potrzeb.
4. Podjęcie współpracy ze
stowarzyszeniami
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pracującymi z dziećmi
i młodzieżą.

2.

Katolicka

Do końca 2016 r.

Do końca 2016 r. należy

Wykonanie dodatkowego

Placówka

konieczne

stan i liczebność kadry

wyjścia z placówki, które

Opiekuńczo –

wyodrębnienie

dostosować do wymogów

docelowe będzie wejściem

Wychowawcza

dwóch lokali

ustawy o wspieraniu

do placówki nr 2.

z siedzibą

mieszkalnych dla

rodziny i systemie pieczy

Dotychczasowe wejście

w Łące.

14 osób każda.

zastępczej. Powstałe dwie

będzie wejściem do

placówki będą mieć jedno

placówki nr 1.

centrum administracyjne
oraz jedną bazę obsługową
z dwoma zespołami
wychowawczymi.
Pozostanie jeden etat
psychologa i pedagoga
docelowo podzielony na 1/1
etatu dla każdej z placówek.

Źródło: Opracowanie własne / informacje z placówek.
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5. HARMONOGRAM I LIMITY NA LATA 2015 - 2017
Jako główny cel realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Rzeszowskim założony został rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Cel ten rozwinięty został
o cztery cele szczegółowe, które wskazują na główne obszary działania w obrębie zadań wynikających
z pieczy zastępczej. Każdy obszar (cel szczegółowy) opisują z góry określone kierunki działania wraz ze
sposobem ich realizacji. Wśród nich znajdują się i te, które w analizie potrzeb zostały wskazane jako
priorytetowe. Na tej podstawie opracowany został harmonogram i limity na lata 2015 – 2017.
Tabela 25. Harmonogram działań dotyczących rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017.
Lp.

1.

2.

Kierunki działań

Sposoby realizacji działań







pozyskiwanie
kandydatów do
tworzenia
i realizacji zadań
rodzinnej pieczy
zastępczej;

podnoszenie
poziomu wiedzy
i umiejętności
kandydatów do
pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
w zakresie
wynikającym



prowadzenie kampanii
społecznych, akcji
i inicjatyw
promujących idee
rodzicielstwa
zastępczego;
 tworzenie ulotek,
broszur, plakatów
informacyjnych celem
zachęcenia
potencjalnych
kandydatów;
 indywidualne
spotkania
i rozmowy
z osobami
zainteresowanymi;
 prowadzenie strony
internetowej;
organizowanie szkoleń;
udzielanie wsparcia
i poradnictwa zależnie
od indywidualnych
potrzeb;

Osoby/ instytucje
odpowiedzialne
za realizacje

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej
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z przyszłych
zadań;
3.

4.

5.

6.





zwiększenie liczby
rodzin zastępczych
w Powiecie
Rzeszowskim;

zwiększenie liczby
rodzin zastępczych
zawodowych
w Powiecie
Rzeszowskim;

 utworzenie wśród
istniejących rodzin
zastępczych rodzin
pełniących funkcje
rodzin pomocowych;

 organizowanie
szkoleń dla rodzin
zastępczych
w zakresie
niezbędnym do
realizacji zadań
wynikających
z pełnionych funkcji
zabezpieczenia
potrzeb dzieci
przebywających
w pieczy zastępczej
oraz
przeciwdziałających



poszukiwanie rodziców
zastępczych wśród
członków dalszej
rodziny dziecka;
 poszerzanie wiedzy
o możliwościach
realizacji pieczy
zastępczej;

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej

Zgodnie
z limitem

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej/
instytucje
współpracujące

Zgodnie
z limitem



kwalifikowanie
spośród istniejących
rodzin zastępczych
rodzin mogących
pełnić funkcje rodziny
zastępczej zawodowej;
 informowanie rodzin
spełniających
określone warunki
o możliwości zmiany
funkcji na rodzinę
zastępczą zawodową;
 podnoszenie
umiejętności
i kwalifikacji rodzin
zastępczych;


informowanie
w czasie
indywidualnych
spotkań i rozmów
o możliwościach
i korzyściach
tworzenia rodzin
zastępczych
pomocowych;

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej

Według
potrzeb

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej
(pracownicy lub
osoby
zatrudnione na
umowę zlecenie)

Według
potrzeb



współpraca
z podmiotami
zewnętrznymi;
 opracowanie
indywidualnego
programu szkoleń;
 wykorzystanie
zasobów własnych;
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zjawisku wypalenia
zawodowego;
7.

8.

9.

10.

 organizowanie
i wspieranie rozwoju
grup wsparcia dla
rodzin zastępczych;



opracowanie
harmonogramu
i tematyki spotkań;
 analiza oczekiwań
i potrzeb rodzin
zastępczych;
 cykliczne spotkania
z rodzinami
zaangażowanymi
w funkcjonowanie
grupy wsparcia;

 nawiązanie
i utrzymywanie
współpracy
z osobami
i instytucjami
wspierającymi,
celem pozyskiwania
wolontariuszy
współpracujących
z organizatorem
rodzinnej pieczy
zastępczej na rzecz
rodzin zastępczych
 organizowanie
i udostępnianie
rodzinom
zastępczym
specjalistycznej
pomocy, terapii
i wsparcia
pedagogicznego,
psychologicznego lub
uzależnionego od
indywidualnych
potrzeb rodziny
i dziecka, a także
poradnictwa
prawnego;

 tworzenie
wewnętrznego
systemu wspierania
rodziny w oparciu
o działania
profilaktyczne

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej

Na bieżąco
Według
potrzeb



współpraca
z właściwymi
instytucjami;
 kontakt telefoniczny
i osobisty
z przedstawicielami
właściwych instytucji;



monitorowanie potrzeb
rodzin zastępczych
w trakcie bieżącej
działalności
organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej;
 korzystanie
z zasobów własnych
organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej
( pracownicy stali oraz
zatrudni
w ramach umowy
zlecenie);
 kierowanie do
właściwej poradni
specjalistycznej;


okresowe spotkania
z ośrodkami pomocy
społecznej
(uświadamianie
potrzeby
uruchamiania systemu

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej/
instytucje
współpracujące

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej
(pracownicy
PCPR
w Rzeszowie
i osoby
zatrudnione na
umowy zlecenie)/
instytucje
specjalistyczne

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej /
ośrodki pomocy
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11.

12.

13.

współpracy instytucji
działających na rzecz
dziecka i rodziny
w ramach działań
profilaktycznych);

podejmowane we
współpracy ze
środowiskiem
lokalnym,
a w szczególności
z ośrodkiem pomocy
społecznej;
 tworzenie
i realizacja
programów
usamodzielniania
pełnoletnich
wychowanków
przebywających
w rodzinnej pieczy
zastępczej;
 organizowanie
szkoleń
dostosowanych do
indywidualnych
potrzeb
usamodzielnianych
wychowanków
rodzin zastępczych;

 dostosowanie
funkcjonowania
placówek
opiekuńczo –
wychowawczej typu
socjalizacyjnego.

 pomoc
w opracowaniu
programu
usamodzielnienia;



rozpoznanie potrzeb
i opracowanie planu
i harmonogramu
szkoleń;
 wykorzystanie
zasobów własnych
(pracownicy PCPR
Rzeszów lub osoby
zatrudnione na umowę
zlecenie) organizatora
rodzinnej pieczy
zastępczej.

społecznej
w Powiecie
Rzeszowskim/
instytucje
współpracujące

PCPR
w Rzeszowie/
Opiekun
usamodzielnienia

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej
(pracownicy
PCPR
w Rzeszowie lub
specjaliści
zatrudnieni na
umowy zlecenie)
Placówki
działające
w powiecie

Źródło: Opracowanie własne.
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W miarę
potrzeb

W miarę
potrzeb

W KPOW
z siedzibą
w Łące
sukcesywnie
w miarę
posiadanych
środków
2015 r. do
2017 r.
W POW
z siedzibą
w Rzeszowie
–
modernizacja
w miarę
potrzeb
i możliwości

65

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowski

Tabela 26. Limity dotyczące pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2015 r. – 2017.
Lp.

Kierunki działań

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

1.

Zwiększenie liczby rodzin

10 rodzin

11 rodzin

12 rodzin

1 rodzin

1 rodzin

1 rodzin

-

-

1 rodzinny dom

zastępczych w Powiecie
Rzeszowskim;
2.

Zwiększenie liczby rodzin
zastępczych zawodowych
w Powiecie Rzeszowskim;

3.

Utworzenie rodzinnego domu
dziecka;

4.

dziecka

Funkcjonowanie placówki

POW z siedzibą

POW z siedzibą

POW z siedzibą

opiekuńczo – wychowawczej

w Rzeszowie,

w Rzeszowie,

w Rzeszowie,

typu socjalizacyjnego

KPOW z siedzibą

KPOW z siedzibą

KPOW z siedzibą

w Łące

w Łące

w Łące

Źródło: Opracowanie własne.
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6. EWALUACJA I MONITORING REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

Monitorowanie niniejszego programu odbywać się będzie na podstawie bieżącej oceny i analizy
realizowanych celów i zadań oraz ocenie stopnia osiąganych efektów przy pomocy opracowanych narzędzi.
Monitorowanie będzie procesem ciągłym. Do monitorowania i ewaluacji zostanie wykorzystany
harmonogram działań na dany rok kalendarzowy oraz jego ocena pod kątem efektów realizacji.

Wskaźniki ewaluacji:
1. Ilość przeprowadzonych kampanii społecznych, akcji i inicjatyw promujących idee rodzicielstwa
zastępczego;
2. Liczba i sposób przygotowania i rozprowadzania ulotek, broszur, plakatów informacyjnych celem
zachęcenia potencjalnych kandydatów;
3. Liczba i forma indywidualnych spotkań i rozmów z osobami zainteresowanymi;
4. Sposób realizacji i zainteresowanie stroną internetową;
5. Liczba nowopowstałych rodzin zastępczych;
6. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
7. Liczba udzielonego wsparcia i poradnictwa;
8. Liczba wydanych opinii, ocen i wizytacji w środowisku;
9. Liczba wydanych skierowań na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
10. Liczba rodzin zastępczych zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
11. Liczba przeprowadzonych szkoleń;
12. Liczba i rodzaj kontaktów z podmiotami zewnętrznymi;
13. Ilość przeprowadzonych ankiet wśród rodzin zastępczych;
14. Liczba spotkań z rodzinami zaangażowanymi w funkcjonowanie grupy wsparcia;
15. Liczba pozyskanych do współpracy wolontariuszy;
16. Liczba wizyt w środowisku – monitoring potrzeb, poradnictwo, wsparcie;
17. Liczba współpracujących z organizatorem specjalistów;

18. Formy i sposób realizacji zadań placówek opiekuńczo – wychowawczych.
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7. ZAKOŃCZENIE

Każde dziecko ma prawo do posiadania bezpiecznych i stabilnych warunków, gwarantujących nie
tylko realizację potrzeb życiowych, ale także umożliwiających wszechstronny rozwój, rozwijanie pasji,
zainteresowań, czy aspiracji. Środowiskiem, które winno z natury rzeczy, gwarantować realizację działań
opiekuńczo – wychowawczych dających przestrzeń do życia i rozwoju dziecka, jest rodzina.
Piecza zastępcza, tak rodzinna jak instytucjonalna, jest alternatywą dla tych środowisk rodzinnych,
które z powodu różnorodnych trudności życiowych, nie są w stanie właściwie opiekować się dziećmi
i wychowywać je. Współdziałając z innymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, dąży do
czasowego zapewnienia opieki i wychowania dzieciom, a także do dokonania takich zmian w ich
naturalnym środowisku, by mogło ono ponownie podjąć właściwą realizację swoich funkcji.
Mając na uwadze kierunek realizowanej konsekwentnie polityki rodzinnej państwa, zaprezentowany
program wskazuje przede wszystkim na kontynuację, realizowanej w latach poprzednich, strategii powiatu.
Celem jest rozwój i wzmocnienie poprzez organizowane wsparcie, w tym merytoryczne (także w postaci
szkoleń) rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony biologicznych
rodziców. Wyraża się to także w działaniach wobec instytucjonalnej pieczy zastępczej. Funkcjonujące w
Powiecie Rzeszowskim placówki opiekuńczo – wychowawcze są stale modernizowane i dostosowywane.
Zmiany te dokonywane są by przebywające pod ich opieką dzieci, jak najmniej odczuwały skutki braku
domu i rodziny.
Najważniejszymi obecnie zadaniami wynikającymi z niniejszego programu jest kontynuowanie
reformy nowego jakościowo systemu pomocy dziecku i rodzinie, a w szczególności:
• odchodzenie od starych form i schematów;
• tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych;
• rozwijanie poradnictwa rodzinnego, reintegracja rodziny;
• rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem w postaci rodzin zastępczych, zawodowych

i

niezawodowych;
• systematyczne monitorowanie losów dziecka umieszczonego poza domem i praca socjalna z jego rodziną;
• koordynowanie całości działań wobec dziecka i jego rodziny.
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Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej ma posłużyć do osiągnięcia priorytetu, jakim jest
rozwój rodzinnej i wspieranie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim.
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim wskazuje kierunki
działań i priorytety w zakresie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na najbliższe trzy lata.
Program wpisuje się w realizacje zadań wynikających z dokumentów strategicznych opracowanych
i realizowanych w Powiecie Rzeszowskim.
Harmonogram działań i limity w ramach programu będą corocznie oceniane i modyfikowane
w zależności od potrzeb i możliwości finansowych powiatu w zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej.
Ważnym aspektem omawianej problematyki jest stworzenie systemu wsparcia i opieki dla dziecka
i rodziny w Powiecie Rzeszowskim. Zadania wspierania rodziny przypisano do gmin jako miejsce
tworzenia gminnego systemu pomocy dla dziecka i rodziny. Powiat jako realizator zadań ustawy ma rolę
koordynującego i wspierającego rozwój systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu. Współpraca gminy
i powiatu w zakresie tworzenia tych systemów oraz działania profilaktyczne w stosunku do rodziny
powinny dać wymierne efekty w wymiarze prawidłowego funkcjonowania polskich rodzin.
Wyzwaniem w polityce rodzinnej i pomocowej na terenie Powiatu Rzeszowskiego jest
w najbliższych trzech latach stworzenie systemu wspierania systemu rodziny i rozwoju rodzinnych form
pieczy zastępczej. Wymaga to koordynacji i dobrej współpracy instytucji pomocy społecznej i jednostek
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Program powyższy jest jednym z elementów tworzonego
systemu i wyznacza kierunki rozwoju i wspierania form pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na
lata 2015 – 2017.
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