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1. WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 – 2014 powstał w celu
zapewnienia każdemu dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców,
stabilnego i trwałego rodzinnego środowiska wychowawczego. Realizacja założeń programu
doprowadzi do ograniczenia skali opieki instytucjonalnej, w szczególności ograniczy liczbę
umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ustawa dotycząca wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest efektem
tworzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa.
Dotychczas podstawy prawne oraz podstawowe zasady funkcjonowania polskiego
systemu pieczy nad dzieckiem regulowały m.in. następujące akty prawne:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.
483, z późn. zm.),
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 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362,z późn. zm.),
oraz szereg rozporządzeń do ustawy o pomocy społecznej.
Ustawa o pomocy społecznej zawiera wprawdzie przepisy regulujące podstawowe kwestie
związane z organizacją opieki nad dzieckiem i rodziną oraz wskazuje na potrzebę pracy
z rodziną biologiczną i rozwój rodzinnych form opieki, ale nie tworzy mechanizmów, które
pozwoliłyby zbudować spójny system wspierania rodziny i opieki na dzieckiem i rodziną.
Dane statystyczne jak i prowadzone badania na temat modelu organizacji opieki nad
dzieckiem i rodziną wskazują, że model ten nie realizuje pożądanych efektów w tym zakresie.
Negatywnie ocenia się takie zjawiska jak:
1) wzrost wskaźnika liczby dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną;
2) ukierunkowanie działań wyłącznie na dziecko, pomija się rodzinę – brak odpowiedniego
wsparcia dla rodziny dziecka, a także rodziny zastępczej;
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3) zubożała oferta pomocy środowiskowej dla rodziny zagrożonej lub będącej w kryzysie;
4) brak motywatorów skłaniających gminy do działań na rzecz pozostawienia dziecka
w lokalnym środowisku rodzinnym;
5) nadmierna łatwość umieszczania dziecka poza rodziną i niejednokrotnie zbyt powolny
proces decyzyjny dotyczący dalszych losów dziecka;
6) zbyt ograniczony wachlarz dostępnych form pieczy zastępczej, który w praktyce –
w zdecydowanej większości przypadków – prowadzi do umieszczenia dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej;
7) zbyt mała liczba należycie przygotowanych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych zawodowych;
8) pozorność rodzicielstwa zastępczego w odniesieniu do rodzin spokrewnionych
z dzieckiem, dotyczy to sytuacji w której na liczbę rodzin tego typu wpływa atrakcyjność
świadczeń pieniężnych na dziecko powierzone spokrewnionej rodzinie zastępczej
w porównaniu do wartości świadczeń rodzinnych kierowanych do rodzin biologicznych
(zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych uzależnione od kryterium
dochodowego);
9) dotychczasowe organizowanie i finansowanie polityki społecznej w obszarze opieki nad
dzieckiem i rodziną w perspektywie jedynie uzyskania doraźnego efektu, bez
mechanizmów strategicznych, które pozwalałyby na ewaluację skutków działań i ocenę
skali przewidywanych oszczędności w kolejnych latach.
Opisane powyżej zjawiska, występujące w praktyce realizacji pieczy nad dzieckiem
i rodziną, wskazują, że model ten i jego instrumenty wymagały niezwłocznej zmiany. Nowy
system będzie odrębnym elementem polityki rodzinnej państwa, uregulowanym nowym,
systemowym aktem prawnym a nie tylko częścią ustawy o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887) 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.
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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 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 realizujący zadania organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej oraz Zespół do spraw świadczeń pieczy zastępczej – rodzinnych
i instytucjonalnych.
W niniejszym programie na wstępie została przedstawiona diagnoza/ocena systemu
pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim, obrazująca funkcjonowanie form pieczy
zastępczej typu rodzinnego jak i instytucjonalnego. Poza tym w diagnozie 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.
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2. DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE
RZESZOWSKIM

2.1. CHARAKTERYSTKA POWIATU RZESZOWSKIEGO
Powiat Rzeszowski położony jest w południowo – wschodniej części Polski. Został on
utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą starostwa jest miasto
Rzeszów. Powiat ten wchodzi w skład obszaru metropolitarnego miasta Rzeszowa.
Powierzchnia powiatu wynosi 1 157, 33 km², zaś liczba ludności ok. 161 104 mieszkańców –
wg stanu na koniec maja 2011.
Na terenie powiatu mieści się 6 miast i 98 wsi. Powiat obejmuje obszar 14
gmin:
 1 miejskiej,
 5 miejsko - wiejskie,
 8 wiejskich.
W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie danych obrazujących powierzchnie i ludność,
wg stanu na 31.12.2009 r. Z danych jasno wynika, iż większość ludności zamieszkuje tereny
wiejskie. Większość miejscowości znajdujących się na terenie Powiatu Rzeszowskiego
zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn, wyjątkiem jest gmina wiejska Kamień, w której
przeważają mężczyźni. Najwięcej osób na 1 km² odnotowano w Krasnem i gminie miejskiej
Dynów. Natomiast najmniej w gminie wiejskiej Dynów. Jest to zapewne uzależnione od
powierzchni tych miejscowości.
Tabela 1. Powierzchnia i ludność w 2009 r.
Powiat Rzeszowski

Powierzchnia
w km²

Ludność
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Kobiety
na 100
mężczyzn

Dynów (gm. miejska)

118

6115

3016

3099

Na 1
km²
249

Błażowa (gm. miejskowiejska)

113

10620

5253

5367

94

102

Boguchwała (jw.)

89

18408

8973

9435

207

105

Głogów Młp. (jw.)

146

18973

9390

9583
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Sokołów Młp.(jw.)

134

16538

8150

8388

123

103

Tyczyn (jw.)

77

15251

7503

7748

199

103

Chmielnik (gm. wiejska)

53

6527

3239

3288

123

102

Dynów (jw.)

25

7197

3612

3585

60

99

Hyżne (jw.)

51

6880

3401

3479

134

102

Kamień (jw.)

74

6900

3457

3443

94

100

Krasne (jw.)

39

6881

4818

5063

253

105

Lubenia (jw.)

55

3199

3302

118

103

Świlcza (jw.)

112

15478

7555

7923

138

105

Trzebownisko (jw.)

90

19631

9531

10100

217

106

6501

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny
w Rzeszowie. Stan na 31.XII. 2009.

Na terenie Powiatu Rzeszowskiego, od stycznia 1999 r. funkcjonuje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 15. PCPR
realizuje od stycznia 2012 r. zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).
Realizując zadania wynikające z w/w ustawy PCPR współpracuje z ośrodkami pomocy
społecznej na terenie powiatu 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 ul. Budziwojska 149, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą
w Łące), pięć domów pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Górnie,
DPS z siedzibą w Łące, DPS z siedzibą w Dynowie, DPS z siedzibą w Chmielniku, DPS
z siedzibą w Kąkolówce), Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Kąkolówce ponadgminny oraz 7 gminnych, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Górnie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
z siedzibą w Mrowli, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą
w Rzeszowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Rzeszowie i mieszkania
usamodzielnienia przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Rzeszowie.
W

powiecie

utworzonych

jest

71

rodzin

zastępczych

niespokrewnionych i 59 spokrewnionych.
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2.2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE I LUDZKIE. POTRZEBY POWIATU
W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.
Za podstawową jednostkę społeczną uznaje się rodzinę, która jest gruntem do osiągania
ładu i dyscypliny społecznej. To właśnie w niej kształtują się emocje, współdziałanie,
odpowiedzialność interakcje czy role, które wpływają na dorosłe życie jednostek. Różnego
typu problemy pojawiające się w rodzinie mogą być podstawą do budowania takich zjawisk
jak: wykluczenie społeczne, patologie (alkoholizm, bezrobocie, choroby, indywidualne
dysfunkcje poszczególnych członków bądź całej rodziny).
Współczesne rodziny są bardzo zróżnicowane, obok tych, które zapewniają potomstwu
komfort bytowy i psychiczny, istnieją także rodziny niezdolne do samodzielnego stworzenia
dzieciom podstawowych warunków bytowych i opiekuńczo-wychowawczych.
Najpoważniejsze problemy wiążą się z sytuacją dzieci w rodzinach, które nie zaspokajają
w niezbędnym zakresie materialnych, psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków.
W rodzinach tych występują poważne zaburzenia kontaktów emocjonalnych. Więzi jej
członków najczęściej są osłabione a dzieci boleśnie odczuwają wyobcowanie i odrzucenie
uczuciowe. Wskaźnikiem sytuacji może być zapotrzebowanie na różne formy opieki
zastępczej.
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. Nr 149, poz. 887), 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.
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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;
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).

II.

System pieczy zastępczej (organizuje powiat)

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.
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 opiekuńczo-wychowawcze i regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia.
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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 2009 - 2010.
Na podstawie ankiety - „Charakterystyka funkcjonowania rodzin zastępczych
i

efektywność

(jakość) opieki nad

dziećmi

umieszczonymi

w

tych

rodzinach”

przeprowadzonej w 2009 roku przez PCPR z siedzibą w Rzeszowie wywnioskować można, iż
najczęstszymi przyczynami umieszczania dzieci w systemie pieczy zastępczej na terenie
Powiatu Rzeszowskiego są:
- porzucenie: 27 dzieci;
- choroba rodziców: 24 dzieci;
- patologia (alkoholizm, narkomania) 23 dzieci.
Wykres 1. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim w roku 2009.

22

osierocenie
porzucenie

5

27

niepełnoletność rodziców
wyjaz rodzica/ów za granice

0

114

7

choroba rodzica/ów

24

przebywanie rodzica/ów w
zakładzie karnym
trudne warunki materialne
rodziny

23

patologia

6

0

razem

Źródło: Dane z ankiety WPS rodziny zastępcze „ ankieta – charakterystyka funkcjonowania r. zastępczych
i efektywność (jakość) opieki nad dziećmi umieszczonymi w tych rodzinach dane za 2009 r. PCPR Rzeszów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby rodzin zastępczych oraz dzieci w nich
umieszczonych w Powiecie Rzeszowskim.
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Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych w Powiecie Rzeszowskim
w latach 2009 – 2011.

Lata

Liczba rodzin zastępczych
spokrewnionych

Liczba rodzin
zastępczych
niespokrewnionych

Liczba dzieci

2009

70

13

114

2010

61

11

91

2011

59

12

97

Źródło: Dane PCPR w Rzeszowie – opracowano dla potrzeb niniejszego dokument.

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 (ponad 60%) w drugiej kolejności są to krewni w linii bocznej np.
ciocia lub wujek ( 20%) dopiero na trzecim miejscu starsze rodzeństwo (18,5%).

Tabela 3. Stopień pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem a rodziną zastępczą w roku 2009.

Stopień pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem a rodziną zastępczą
Rodzice zastępczy

Liczba rodzin

Rodzeństwo

13

Krewni w linii bocznej np. ciotka lub wuj

14

Dziadkowie

43

Dalsi krewni

0

Osoby niespokrewnione

13

Razem

83

Źródło: Dane pochodzące z ankiety WPS rodziny zastępcze „ Ankieta – charakterystyka funkcjonowania rodzin
zastępczych i efektywność (jakość) opieki nad dziećmi umieszczonymi w tych rodzinach dane za 2009 r. PCPR
Rzeszów.

W roku 2009 liczba dziadków zajmujących się dziećmi pozbawionymi opieki wynosiła
43. Kolejną grupę opiekunów stanowili krewni w linii bocznej (14) oraz równorzędnie
rodzeństwo i rodziny niespokrewnione (13).
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Tabela 4. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem w latach 2008 –
2010.
2008

2009

2010

11

59

61

9

47

47

Bez przyjętych dzieci

0

0

0

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

8
2
1
0
0
0

45
9
4
1
0
0

52
4
4
1
0
0

Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem –
ogółem

W tym na wsi
RODZINY Z
PRZYJĘTYMI
DZIECMI ( DO 18
ROKU ŻYCIA)

Źródło: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd Statystyczny (www. stat.gov.pl).

W roku 2010 na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonowało 61 rodzin zastępczych
spokrewnionych z dzieckiem. Liczba dzieci przyjmowanych przez tego typu rodziny na
przełomie 2008 – 2010 systematycznie wzrastała. W roku 2008 ogólna liczba przyjętych
dzieci przez rodziny spokrewnione wynosiła 11 do roku 2010 liczba ta wzrosła do 61
przyjętych dzieci. Rok 2009 był rekordowy w przypadku przyjęć rodzin z dwójką dzieci,
wówczas przyjęto dziewięcioro dzieci.
Wykres 2. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem w latach 2008 –
2010.

60
50

40
30
20
10
0
2008
bez przyjętych dzieci
3 dzieci
6 dzieci i wiecej

2009
1 dziecko
4 dzieci

2010
2 dzieci
5 dzieci

Źródło: Opracowanie własne na postawie: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd
Statystyczny (www. stat.gov.pl)
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W przypadku rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem przyjęcia dzieci przez
rodziny utrzymują się w miarę na stałym poziomie. Ogólna liczba przyjętych dzieci waha się
w przedziale 10-11. Dominuje przyjęcia jednego dziecka, które na przełomie lat 2008 – 2010
utrzymywało się stale na poziomie 8 przyjęć.

Tabela 5. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem w latach 2008 –
2010.
2008

2009

2010

Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem –
ogółem

11

10

11

W tym na wsi

9

8

9

Bez przyjętych dzieci

0

0

0

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

8
2
1
0
0
0

8
0
2
0
0
0

8
2
1
0
0
0

RODZINY Z
PRZYJETYMI
DZIECMI ( DO 18 R.Ż)

Źródło: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd Statystyczny (www. stat.gov.pl).

Wykres 3. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem w latach 2008 –
2010.

2010
2009
2008
0

2

4

6

8

10

w tym na wsi

ogółem

6 dzieci i więcej

5 dzieci

4 dzieci

3 dzieci

2 dzieci

1 dziecko

bez przyjetych dzieci

12

Źródło: Opracowanie własne na postawie: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd
Statystyczny (www. stat.gov.pl).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

14

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowski
Funkcje rodziny zastępczej po uprzednim spełnieniu określonych w ustawie
„O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” wymogów kwalifikacyjnych pełnić
mogą zarówno osoby samotne jak i małżeństwa. Na przełomie lat 2008 – 2010 w pełnieniu tej
funkcji przeważały małżeństwa. Z kolei w roku 2006 prymat w tej kwestii wiodły osoby
samotne. Najbardziej licznym przedziałem wiekowym wśród małżeństw pełniących funkcje
rodziny zastępczej był przedział 51 – 60 lat. Z kolei najmniej osób skłaniających się do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej zaliczało się do grupy z wiekiem do 21
lat.
Tabela 6. Wiek osób pełniących funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej na przełomie lat 2008 –
2010.
2008
24
33
0
9
6
11
19
8
4

Osoby samotne
Małżeństwa
Do 21
22-30
31-40
41-50
51- 60
61-70
71 i więcej lat

Osoby pełniące funkcje rodziny
zastępczej spokrewnionej w
wieku ( w przypadku
małżeństw jedna z osób)

2009
26
33
0
10
5
12
20
8
4

2010
24
37
0
10
2
15
17
13
4

Źródło: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd Statystyczny (www. stat.gov.pl)

Wykres 4. Wiek osób pełniących funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem na przełomie
lat 2008 -2010 .

40
30

26

24

24

20
10
0
2008

2009

2010

do 21 lat

22 - 30 lat

31 - 40 lat

41 - 50 lat

61 - 70 lat

71 i więcej lat

osoby samotne

małżeństwa

51 - 60 lat

Źródło: Opracowanie własne na postawie: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd
Statystyczny (www. stat.gov.pl).
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W przypadku pełnienia funkcji przez rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem na
przełomie lat 2008 – 2010 nie zdarzył się przypadek sprawowania tej funkcji przez osoby
samotne. W przypadku rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem funkcje te
sprawowane

były

wyłącznie

przez

małżeństwa.

Do

pełnienia

funkcji

rodziny

niespokrewnionej najczęściej skłaniali się ludzie z 3 przedziałów wiekowych: 31 -40 lat, 41 –
50 lat, 51 -60 lat. Dominujący był przedział w granicach 41 – 50 lat.
Tabela 7. Wiek osób pełniących funkcje rodziny zastępczej niespokrewnionej na przełomie lat 2008 2010.

Osoby pełniące funkcje rodziny
zastępczej niespokrewnionej w
wieku ( w przypadku małżeństw
jedna z osób)

Osoby samotne
Małżeństwa
Do 21

2008
0
11
0

2009
0
10
0

2010
0
10
0

22-30
31-40
41-50
51- 60
61-70
71 i więcej lat

0
4
5
2
0
0

0
4
4
2
0
0

0
2
6
2
0
0

Źródło: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd Statystyczny (www. stat.gov.pl).

Wykres 5. Wiek osób ( w przypadku małżeństw jedna z osób) pełniących funkcje rodziny zastępczej
niespokrewnionej dzieckiem.
12
10
8
6
4
2
0
2008

2009

2010

do 21 lat

22 - 30 lat

31 - 40 lat

41 - 50 lat

61 - 70 lat

71 więcej lat

osoby samotne

małżeństwa

51 - 60 lat

Źródło: Opracowanie własne na postawie: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd
Statystyczny (www. stat.gov.pl)
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Kolejną kategorią, na jaką należy zwrócić uwagę jest wiek dzieci umieszczanych
w rodzinach zastępczych. W przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych dominującymi
przedziałami wiekowymi są: 7 -13 lat, 14 – 18 lat. Liczba dzieci umieszczona w rodzinach
a posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności była w miarę stabilna i utrzymywała
się na poziomie 9-10 dzieci posiadających orzeczenie w danym roku. Rok 2009 okazał się
rekordowym rokiem pod względem liczby dzieci, które zostały umieszczone w rodzinie
zastępczej po raz pierwszy. W roku tym umieszczono po raz pierwszy w formie rodzinnej
pieczy zastępczej 14 dzieci, czyli niemalże o połowę więcej dzieci niż w latach poprzednich.
Tabela 8. Informacje na temat dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych
z dzieckiem na przełomie lat 2008 – 2010.
Dzieci w rodzina zastępczych spokrewnionych dzieckiem (do 18
roku życia)
W tym cudzoziemców
0-3
4-6
W wieku lat
7-13
14-18
Dziewczęta
sieroty
Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności( wydane przez zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności)
Dzieci, które po raz pierwszy zostały umieszczone w rodzinie
zastępczej w ciągu roku sprawozdawczego

2008
77
0
2
10
35
30
36
9
10

2009
79
0
4
6
35
34
37
11
10

2010
76
0
5
6
34
31
32
11
9

8

14

7

Źródło: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd Statystyczny (www. stat.gov.pl).

Wykres 6. Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem na
przełomie lat 2008 – 2010.
40
30
20
10
0
2008

2009

0 - 3 lat

4 - 6 lat

7 - 13 lat

2010

14 - 18 lat

Źródło: Opracowanie własne na postawie: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny urząd statystyczny
(www. stat.gov.pl).
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Z kolei w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem w porównaniu do rodzin
spokrewnionych liczba dzieci była znacznie mniejsza i wahała się w granicach 14 -15. W tej
formie pieczy zastępczej przeważały dzieci w wieku 7 -13 lat. Liczba dzieci posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności w raz z upływem lat stopniowo się zmniejsza. Od 2008 do
2010 roku odnotowano spadek liczby dzieci z orzeczeniem z 5 do 2. Rok 2010 był też rokiem,
w którym została umieszczona największa liczba dzieci, które trafiły do rodziny zastępczej po
raz pierwszy. Odpowiednio w latach 2008, 2009 takich dzieci było co roku dwoje natomiast
w roku 2010 liczba ta wzrosła do 6.
Tabela 9. Informacje o dzieciach umieszczonych w rodzinach zastępczych niespokrewnionych
z dzieckiem na przełomie lat 2008 – 2010.
Dzieci w rodzina zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem
(do 18 roku życia)
W tym cudzoziemców
0-3
4-6
W wieku lat
7-13
14-18
Dziewczęta
sieroty
Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności( wydane przez zespół ds.
orzekania o niepełnosprawności)
Dzieci, które po raz pierwszy zostały umieszczone w rodzinie
zastępczej w ciągu roku sprawozdawczego

2008
15
0
1
2
9
3
8
3
5

2009
14
0
1
3
7
3
8
2
4

2010
15
0
0
2
7
6
9
2
2

2

2

6

Źródło: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd Statystyczny (www. stat.gov.pl)

Wykres 7. Wiek dzieci w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie na
przełomie lat 2008 – 2010.
1

1

1

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2010
0 - 3 lat

4 - 6 lat

7 - 13 lat

14 - 18 lat

Źródło: Opracowanie własne na postawie: PS – 02 sprawozdanie rodzin zastępczych Główny Urząd
Statystyczny (www. stat.gov.pl)
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Funkcje rodziców zastępczych w dużej mierze sprawowane są przez rodziny pełne.
Wśród rodziców zastępczych dominowały kobiety ( 27 kobiet). Mężczyzn jest znacznie mniej
tylko 5 z nich pełniło funkcje rodziny zastępczej w roku 2009. W sumie osób samotnych
pełniących funkcje rodziny zastępczej było 32. Natomiast małżeństw pełniących tą funkcje
w roku 2009 było 51.
Tabela 10. Rodzice zastępczy w 2009 roku.
Rodzice zastępczy
Osoby samotne
Kobiety

Mężczyźni

Rodziny pełne

27

5

51

Źródło: Dane pochodzące z ankiety WPS rodziny zastępcze „ Ankieta – charakterystyka funkcjonowania rodzin
zastępczych i efektywność (jakość) opieki nad dziećmi umieszczonymi w tych rodzinach dane za 2009 r. PCPR
Rzeszów

Wykres 8. Osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych.

27
51

5

samotne kobiety

samotni mężczyźni

małżeństwa

Źródło: Opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę kwestie wykształcenia, rodzice zastępczy przede wszystkim
legitymują się wykształceniem zawodowym (50 osób), kolejną grupą są osoby
z wykształceniem średnim (42 osób). Natomiast trzecia z kolei liczna grupa rodziców posiada
wykształcenie podstawowe (32 osób). Tylko niewielki odsetek rodziców zastępczych
legitymuje się wykształceniem wyższym (10 osób).
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Wykres 9. Wykształcenie rodziców zastępczych.
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40
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wyższe

Źródło: Opracowanie własne.

Rodziny zastępcze w Powiecie Rzeszowskim w przeważającym stopniu zamieszkują
tereny wiejskie. W 2009 roku na terenie tego powiatu obszar wiejski zamieszkiwało 67
rodzin. Dla porównania w tym samym czasie w miastach mieszkało 16 rodzin zastępczych.
Wykres 10. Miejsce zamieszkania rodzin zastępczych.

81%
19%

wieś
miasto

Źródło: Opracowanie własne.

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.
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Na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo –
wychowawcze typu socjalizacyjnego:
Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Łące,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Budziwojska
149.
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 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 30 miejsc dla wychowanków w wieku od 3 do 18 lat.
Przy czym wychowankowie pełnoletni mogą w placówce przebywać do zakończenia nauki
jeśli rozpoczęli ją przed osiągnięciem pełnoletności oraz dzieci poniżej 3 roku życia
w przypadku sytuacji losowej.
Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza jest obecnie placówką typu
socjalizacyjnego. Do października 2010 roku KPOW realizowała też zadania placówki
interwencyjnej. Posiadała miejsca dla 10 dzieci w wieku niemowlęcym znajdujących się
w sytuacji kryzysowej lub przygotowywanych do adopcji. Do placówki przyjmowane były
dzieci wymagające natychmiastowej opieki i wychowania. Do zadań placówki typu
interwencyjnego należało sporządzanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka,
diagnozy rodzinnej dziecka oraz ustalenie dalszych wskazań do pracy z dzieckiem. W 2009
roku w placówce przebywało 39 wychowanków.
Tabela 11. Liczba dzieci przebywających w KPOW w latach 2008-2011.

Placówka

2008

2009

2010

2011

51

40

30

39

3

11

8

0

Socjalizacyjna
Placówka
interwencyjna
Źródło: Opracowanie własne.
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KPOW jest placówką niepubliczną. Działa w oparciu o umowę zawartą z Powiatem
Rzeszowskim. W placówce większość dzieci pochodzi z Powiatu Rzeszowskiego, ze względu
na to, iż dzieci z tych terenów mają pierwszeństwo. Dodatkowo w placówce umieszczone są
również dzieci z innych powiatów w dużej mierze z miasta Rzeszowa. Poniżej (Wykres 11)
przedstawiono pochodzenie (uwzględniono miejsce stałego zamieszkania) wychowanków
przebywających w placówce w latach 2006-2011.
Wykres 11. Liczba dzieci przebywających w placówce ze względu na pochodzenie.
35
30
25
20
Powiat Rzeszowski

15

Inne powiaty

10
5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z powyższego wykresu od 2008 roku liczba dzieci z Powiatu
Rzeszowskiego jest wyższa niż z innych powiatów. Od 2009 roku dzieci pochodzących
z Powiatu Rzeszowskiego jest prawie dwa razy więcej niż dzieci pochodzących z pozostałych
powiatów. Placówka obejmuje opieką dzieci od 3 do 18 roku życia. Do końca 2010 roku
w części interwencyjnej przebywały również dzieci do 3 roku życia. Spośród wszystkich
dzieci przebywających w placówce socjalizacyjnej od 2006 roku większość stanowią dzieci
w wieku od 7 do 16 lat. Dane te przedstawia poniższy wykres:
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Wykres 12. Podział wychowanków placówki ze względu na wiek.
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Źródło: Opracowanie własne.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Łące charakteryzuje się małą rotacją.
Okres pobytu dzieci w KPOW z siedzibą w Łące przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12. Czas pobytu dzieci w KPOW w poszczególnych latach.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Do 6
miesięcy

18

4

16

8

2

4

Do roku

24

6

8

7

2

0

Do 2 lat

0

32

5

11

4

6

Powyżej 2
lat

0

0

25

25

30

29

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, aż 29 wychowanków przebywających w bieżącym
roku w placówce przebywa w niej ponad 2 lata. Pomijając 2 pierwsze lata istnienia placówki,
każdego roku większość wychowanków stanowią ci, którzy przebywają w placówce
najdłużej.
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Wykres 13. Wychowankowie KPOW ze względu na czas pobytu w placówce.
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Źródło: Opracowanie własne.

Analizując sytuację poszczególnych wychowanków placówki i ich czas pobytu
w placówce można zauważyć, że najwięcej z nich bo aż 43 % wychowanków przebywało
w placówce powyżej 2 lat. W 2011 roku spośród wszystkich wychowanków placówki 19
z nich – najczęściej jest to liczne rodzeństwo - przebywało w placówce ponad 4 lata. Wynika
to z faktu, że istnieją bardzo małe szanse na znalezienie rodziny zastępczej albo też
adopcyjnej, która zdecyduje się przyjąć liczne rodzeństwo. Ponadto część dzieci
przebywających w KPOW są to dzieci wymagające szczególnej opieki ze względu na swoją
niepełnosprawność. Aż 36% dzieci przebywało w placówce do 6 miesięcy.
Przyczyny odejścia wychowanka z placówki w ciągu ostatnich 4 lat były następujące:
w 2008 roku: przeniesienie do innej placówki - 8 wychowanków, 1 wychowanek
powrócił do rodziny naturalnej, 1 osoba usamodzielniła się, 3 dzieci umieszczono
w rodzinie zastępczej, 1 dziecko trafiło do rodziny adopcyjnej;
w 2009 roku: powrót do rodziny naturalnej - 9 wychowanków, 1 osoba usamodzielniła
się, 1 trafiło do rodziny zastępczej, 3 wychowanków przeniesiono w innych
placówkach ( w tym DPS);
w 2010 roku przyczyny odejścia z placówki przedstawiały się następująco: 1 adopcja,
2 osoby usamodzielniły się, 1 wychowanek został przeniesiony do innej placówki,
3 wychowanków wróciło do rodziny naturalnej;
w 2011 roku: miało miejsce 6 adopcji, 1 dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej.
KPOW co pół roku po każdym stałym zespole ds. okresowej oceny dziecka zgłasza
do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Niestety odsetek dzieci
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kierowanych do opieki zastępczej jest niewielki. Wynika to ze zbyt małej ilości rodzin
zastępczych gotowych przyjąć dziecko. Mimo trudności związanych ze skierowaniem dzieci
do rodzinnej opieki zastępczej a także adopcji, w 2011 roku udało się zapewnić 6 dzieci
rodzinę adopcyjną a 1 dziecku rodzinę zastępczą.
Przyczyny

odejścia

wychowanków

z

Katolickiej

Placówki

Opiekuńczo-

Wychowawczej przedstawia wykres nr 14.
Wykres 14. Przyczyny odejścia wychowanków z KPOW.
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Źródło: Opracowanie własne.

Drugą z kolei placówką funkcjonującą w Powiecie Rzeszowskim jest Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Budziwojska 149. Na chwile
obecną jest to placówka typu socjalizacyjnego specjalizująca się w pracy z dziećmi
i młodzieżą z zaburzeniami zachowania. 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.
W POW z siedzibą w Rzeszowie przewidziano 30 miejsc wyłącznie dla chłopców od
13 roku życia. Możliwe jest przyjęcie do Placówki dzieci młodszych wychowywanych
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w niekorzystnych warunkach rodzinnych. POW z siedzibą w Rzeszowie specjalizuje się
w opiece nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną zaburzeniami zachowania, demoralizacją
i problemami szkolnymi.
Poniższa tabela i wykres przedstawia szczegółowo liczbę wychowanków POW
w poszczególnych latach.
Tabela 13. Rzeczywista liczba dzieci przebywających w POW z siedzibą w Rzeszowie, ul.
Budziwojska 149 w latach 2005-2011.

Placówka

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

44

49

48

49

50

39

28

12

5

0

0

0

0

0

socjalizacyjna
Placówka
interwencyjna
(funkcjonowała
do 01.07.2006 r.)

Źródło: Opracowanie własne.

Do placówki kierowani są na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Sądu
Rodzinnego chłopcy w wieku 13-18 lat z zaburzeniem zachowania posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci w normie intelektualnej wydane przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną. W placówce przebywa średnio rocznie 30 wychowanków
pochodzących z terenu Powiatu Rzeszowskiego i innych powiatów. Skierowanie do Placówki
wydaje dyrektor PCPR z siedzibą w Rzeszowie, działając w porozumieniu z dyrektorem
placówki.
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. Od początku istnienia placówki
większość wychowanków placówki stanowiły dzieci, których miejsce zamieszkania przed
kierowaniem do placówki znajdowało się poza terenem Powiatu Rzeszowskiego (wykres nr
15).
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Wykres 15. Podział wychowanków POW ze względu na pochodzenie.
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Źródło: Opracowanie własne.

POW z siedzibą w Rzeszowie ze względu na swoją specyfikę charakteryzuje się dość
dużą rotacją wychowanków w ciągu roku. Średnio corocznie w placówce przebywa 48
wychowanków jednak rzeczywista liczba wychowanków, którzy przebywają w placówce
w tym samym momencie jest zdecydowanie mniejsza. Najczęściej wynosiła 30
wychowanków na 30 miejsc regulaminowych. Zdarzały się sytuacje, że w placówce
jednocześnie przebywało więcej niż 30 wychowanków. Na koniec 2011 roku w placówce
przebywało 13 wychowanków.

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej z siedzibą

w Rzeszowie wychowankowie mogą przebywać do usamodzielnienia się. Poniżej
przedstawiono liczbę wychowanków ze względu na czas pobytu wychowanków w placówce
w latach 2005-2011.
Tabela 14. Czas pobytu w POW – placówce socjalizacyjnej w latach 2005 – 2011.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Do 6
miesięcy

4

1

1

0

1

4

4

Do 1 roku

1

7

10

5

10

8

2

Do 2 lat

6

4

3

4

4

16

11

Pow. 2 lat

5

2

4

6

6

11

11

Źródło: Opracowanie własne.
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Ze względu na to, że do placówki przyjmowane są dzieci z zaburzeniem zachowania,
najczęściej powtarzającymi się powodami umieszczenia w placówce są trudności
wychowawcze: ucieczki z domu, dokonywanie drobnych czynów przestępczych, rażące
nieposłuszeństwo

wobec

rodziców,

trudności

z

realizacją

obowiązku

szkolnego,

niewydolność wychowawcza rodziców.
Przyczyny odejścia wychowanków z POW z siedzibą w Rzeszowie to uzyskanie
pełnoletności i usamodzielnienie. Inne przyczyny opuszczenia placówki to najczęściej
przeniesienie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii lub powrót do rodziny. Przyczyny odejścia z POW z siedzibą w Rzeszowie
przedstawione zostały na poniższym wykresie.
Wykres 16. Przyczyny odejścia wychowanków z POW z siedzibą w Rzeszowie.
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Źródło: Opracowanie własne.
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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.
W Powiecie Rzeszowskim funkcjonują trzy mieszkania usamodzielnienia. Przebywały w nich
w 2011 roku dwie osoby – byli wychowankowie placówek. Jedna z tych osób otrzymała
w swojej gminie mieszkanie socjalne i obecnie jest w trakcie przeprowadzki. Druga osoba
również usamodzielniła się – znalazła pracę i wynajęła mieszkanie.
Poza wsparciem w znalezieniu mieszkania wychowankowie placówek mogą otrzymać
pomoc na:
kontynuowanie nauki;
usamodzielnienie;
zagospodarowanie.
W 2011 roku z pomocy na kontynuowanie nauki korzystało 35 byłych wychowanków
placówek i rodzin zastępczych. Na chwile obecną 7 wychowanków kontynuuje naukę na
uczelniach wyższych.
Z pomocy na usamodzielnienie skorzystało w 2011 roku 7 byłych wychowanków.
Ostatnią formą pomocy finansowej jest pomoc na zagospodarowanie. W 2011 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło pomocy na zagospodarowanie 6 osobom.
Usamodzielnianym wychowankom udzielana jest również pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej.
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Tabela 15. Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w latach 2009 -2011.

Pomoc

na

kontynuowanie

nauki

Lata

Zagospodarowanie w formie

Pomoc na usamodzielnienie

rzeczowej

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

wychowanków

wychowanków

wychowanków

wychowanków

wychowanków

wychowanków-

rodziny

- POW

-rodziny

- POW

-rodziny

POW

zastępcze

zastępcze

zastępcze

2009

26

8

6

3

2

2

2010

24

14

7

2

3

3

2011

24

11

3

3

4

3

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 17. Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w latach 2009 -2010.
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W pierwszej kolejności do placówek przyjmowane są dzieci zamieszkujące teren
Powiatu Rzeszowskiego. W dalszej z innych powiatów. Dzieci z Powiatu Rzeszowskiego
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umieszczane są również w placówkach na terenie innych powiatów. Poniższa tabela obrazuje
liczbę dzieci umieszczonych w placówkach znajdujących się poza powiatem Rzeszowskim.
Tabela 16. Liczba umieszczonych dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Nazwa placówki
Pogotowie Opiekuńcze z siedzibą w

Liczba umieszczonych dzieci w
placówkach na terenie innych
powiatów
2 dzieci

Rzeszowie
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” z

4 dzieci

siedzibą w Rzeszowie
Dom Dziecka „Nasza Chata” z siedzibą w

1 dziecko

Przemyślu
Dom Dziecka z siedzibą w Nowej Sarzynie
Dom Dziecka z siedzibą w Jarosławiu

2 dzieci
1 dziecko

Rodzinny Dom Dziecka z siedzibą w Soninie

5 dzieci

Dom Dziecka z siedzibą w Żyznowie

5 dzieci

Dom Dziecka z siedzibą w Strzyżowie

1 dziecko

Katolicka Placówka Opiekuńczo-

1 dziecko

Wychowawcza z siedzibą w Widełce (pow.
Kolbuszowski
Katolicka Placówka Opiekuńczo-

1 dziecko

Wychowawcza z siedzibą w Miejscu
Piastowym
Dom Dziecka z siedzibą w Stalowej Woli

1 dziecko

Źródło: Opracowanie własne.
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W Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Łące w roku 2011
umieszczone było 12 dzieci pochodzących z poza Powiatu Rzeszowskiego. Z kolei
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej mieszczącej się przy ul. Budziwojskiej 149
w Rzeszowie w 2011 roku umieszczone było 10 dzieci pochodzących z obcych powiatów.
Ocena

systemu

pieczy

zastępczej

w

Powiecie

Rzeszowskim

na

przełomie

2008 r. – 2010 r.:
1. Do głównych przyczyn umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zaliczyć należy:
porzucenie (27 dzieci), chorobę rodziców (24 dzieci), patologie (23 dzieci);
2. W Powiecie Rzeszowskim w 2010 roku funkcjonowało 61 rodzin zastępczych
spokrewnionych i 11 rodzin zastępczych niezawodowych w których w sumie
umieszczone było 91 dzieci; zarówno w rodzinach zastępczych spokrewnionych jak
i niezawodowych dominowało przyjęcie jednego dziecka odpowiednio 52 przyjęcia
i 8 przyjęć;
3. Funkcje rodziny zastępczej zarówno spokrewnionej jak i niezawodowej na terenie
Powiatu Rzeszowskiego w większości pełnią małżeństwa;
4. W przypadku rodzin spokrewnionych dominuje przedział wiekowy 51 - 60 lat, z kolei
najmniej liczny to przedział do 21 lat, w przypadku rodzin zastępczych
niezawodowych dominującym przedziałem był przedział: 41 – 50 lat;
5. Biorąc pod uwagę wiek umieszczanych w pieczy zastępczej dzieci w rodzinach
zastępczych spokrewnionych dominują dwa przedziały wiekowe: 7 -13 lat i 14-18 lat,
w rodzinach zastępczych niezawodowych przeważały dzieci z grupy wiekowej: 7 – 13
lat;
6. W 2010 roku umieszczono w rodzinach spokrewnionych 9 dzieci z orzeczeniem
o

stopniu

niepełnosprawności,

odpowiednio

w

rodzinach

niezawodowych

umieszczono 2 takich dzieci;
7. Wśród rodziców zastępczych dominowały kobiety (27), mężczyzn było znacznie
mniej (5);
8. W pełnieniu funkcji rodziny zastępczej dominują rodziny pełne w 2009 roku było 51
małżeństw i 32 osoby samotne pełniące funkcje rodziny zastępczej;
9. W 2009 roku w dużej mierze opiekę nad dzieckiem sprawowali dziadkowie (43 osób)
następnie krewni w linii bocznej (14 osób) oraz równorzędnie rodzeństwo (13 osób)
i rodziny niezawodowe (13 osób);
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10. Rodzice zastępczy mają głównie wykształcenie zawodowe (50 osób), średnie (42
osób), podstawowe (32 osób);
11. Rodziny zastępcze zamieszkują przede wszystkim obszary wiejskie - 67 rodzin dla
porównania w miastach mieszka 16 rodzin;
12. Na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo –
wychowawcze
Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Łące, przewidziane jest w niej 30 miejsc dla wychowanków w wieku od 3 do 18 lat,
- w roku 2011 w placówce przebywało 39 dzieci;
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Rzeszowie, ul.
Budziwojska 149. – przewidziane jest w niej 30 miejsc wyłącznie dla
chłopców od 13 roku życia, - w roku 2011 w placówce przebywało 29
chłopców;
13. W Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w dużej mierze przebywają
dzieci z Powiatu Rzeszowskiego;
14. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Łące charakteryzuje się małą
rotacją. W 2011 roku, aż 29 wychowanków przebywało w placówce ponad 2 lata.
Spośród wszystkich wychowanków placówki 19 z nich – najczęściej jest to liczne
rodzeństwo - przebywało w placówce ponad 4 lata;
15. Do głównych przyczyn odejścia wychowanka z placówki na przełomie 2008 – 2011
należy zaliczyć:
- przeniesienie do innej placówki, powrót do rodziny naturalnej, usamodzielnienie się,
umieszczenie w rodzinie zastępczej, adopcja;
16. POW z siedzibą w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, POW z siedzibą w Rzeszowie ze
względu na swoją specyfikę charakteryzuje się dość dużą rotacją wychowanków
w ciągu roku. W 2011 roku 11 wychowanków przebywało w placówce ponad 2 lata;
17. Do głównych przyczyn odejścia wychowanków z POW z siedzibą w Rzeszowie
należą:
- uzyskanie pełnoletności, usamodzielnienie, przeniesienie do Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, powrót do
rodziny;
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18. Wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych na
terenie Powiatu Rzeszowskiego mogą otrzymać pomoc na: kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie oraz zagospodarowanie;
19. W 2011 z pomocy na kontynuowanie nauki korzystało 35 byłych wychowanków
placówek i rodzin zastępczych. Na chwile obecną 7 wychowanków kontynuuje naukę
na uczelniach wyższych. Z pomocy na usamodzielnienie skorzystało w 2011 roku
7 byłych wychowanków. Ostatnią formą pomocy finansowej jest pomoc na
zagospodarowanie. W 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło
pomocy na zagospodarowanie 6 osobom;
20. W Powiecie Rzeszowskim funkcjonują trzy mieszkania usamodzielnienia. Przebywały
w nich w 2011 roku dwie osoby – byli wychowankowie placówek. Jedna z tych osób
otrzymała w swojej gminie mieszkanie socjalne i obecnie jest w trakcie
przeprowadzki. Druga osoba również usamodzielniła się – znalazła pracę i wynajęła
mieszkanie.
Potrzeby powiatu w zakresie 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 wewnętrznego systemu wspierania rodziny, w oparciu o działania
profilaktyczne

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. Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego;
13. Utworzenie placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym;
14. Dostosowanie istniejących placówek socjalizacyjnych do potrzeb i nowych
przepisów.

3. KIERUNEK ROZWOJU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE RZESZOWSKIM
.

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, 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 oraz 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

oraz

utworzenie

placówki

opiekuńczo

–

interwencyjnego.
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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:
1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju
pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych;
2. zapewnienie dzieciom opieki w pieczy zastępczej;
3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym formy pieczy
zastępczej;
4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i rodzin pomocowych;
5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgminnym;
6. organizowanie szkoleń;
7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej tj. grupy wsparcia,
specjalistyczne poradnictwo;
8. powoływanie

centrów

administracyjnych

do

obsługi

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych;
9. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
10. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych
badań lekarskich;
11. prowadzenie rejestru danych, o kandydatach i rodzinach zastępczych;
12. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej
dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
13. finansowanie;
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14. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy
zastępczej;
15. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym;
16. szkoleń dla kandydatów;
17. 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:
1. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej;
2. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rysunek 1. Piecza zastępcza w Powiecie Rzeszowskim.

POWIAT

PIECZA
ZASTĘPCZA

RODZINNA

RODZINY
SPOKREWNION
E
RODZINY
ZAWODOWE

INSTYTUCJONA
LNA
PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWC
ZE
SOCJALIZACYJN
E

SPECJALISTYCZ
NE
RODZINY
NIEZAWODOW
E

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,
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5. szkolenie rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
6. profesjonalna kwalifikacja osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
7. wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
8. organizowanie pomocy wolontariuszy,
9. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
10. prowadzenie poradnictwa, terapii, grup wsparcia dla rodzinnych form pieczy
zastępczej, - zapewnienie pomocy prawnej w szczególności w zakresie prawa
rodzinnego,
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej,
12. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
13. 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,
14. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.
Przyjęty do realizacji Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie
Rzeszowskim na lata 2012-2014 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.

3.1. CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
Cel główny programu

Rozwój rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim.
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Cele szczegółowe programu, kierunki i sposoby ich realizacji
1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego;
2. Wspieranie rozwoju różnych form rodzicielstwa zastępczego;
3. Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania się i integracji ze
środowiskiem wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
4. Dostosowanie systemu instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie.
Tabela 17. Cele szczegółowe, kierunki i sposoby ich realizacji

1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Kierunki działań

Sposoby realizacji działań

pozyskiwanie kandydatów do

prowadzenie kampanii

tworzenia i realizacji zadań

społecznych, akcji i inicjatyw

rodzinnej pieczy zastępczej;

promujących idee rodzicielstwa
zastępczego;
tworzenie ulotek, broszur,
plakatów informacyjnych celem
zachęcenia potencjalnych
kandydatów;
indywidualne spotkania i rozmowy
z osobami zainteresowanymi;
prowadzenie strony internetowej;

podnoszenie poziomu wiedzy

organizowanie szkoleń;

i umiejętności kandydatów do

udzielanie wsparcia i poradnictwa

pełnienia funkcji rodziny zastępczej

zależnie od indywidualnych

w zakresie wynikającym z przyszłych

potrzeb.

zadań.
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2.Wspieranie rozwoju różnych form rodzicielstwa zastępczego.
Kierunki działań

Sposoby realizacji działań

zwiększenie liczby rodzin

poszukiwanie rodziców zastępczych

zastępczych;

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

zwiększenie liczby rodzin

kwalifikowanie z pośród

zastępczych zawodowych;

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;

zwiększenie liczby rodzinnych

utworzenie rodzinnego domu

domów dziecka;

dziecka;

utworzenie wśród istniejących

informowanie w czasie

rodzin zastępczych rodzin

indywidualnych spotkań i rozmów

pełniących funkcje rodzin

o możliwościach i korzyściach

pomocowych;

tworzenia rodzin zastępczych
pomocowych;
poszukiwanie, pozyskiwanie wśród
rodzin zastępczych rodzin
pomocowych;

organizowanie szkoleń dla rodzin

współpraca z podmiotami

zastępczych w zakresie niezbędnym

zewnętrznymi;
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do realizacji zadań wynikających

opracowanie indywidualnego

z pełnionych funkcji zabezpieczenia

programu szkoleń;

potrzeb dzieci przebywających

wykorzystanie zasobów własnych;

w pieczy zastępczej oraz
przeciwdziałających zjawisku
wypalenia zawodowego;
organizowanie i wspieranie

opracowanie harmonogramu

rozwoju grup wsparcia dla rodzin

i tematyki spotkań;

zastępczych;

analiza oczekiwań i potrzeb rodzin
zastępczych;
cykliczne spotkania z rodzinami
zaangażowanymi
w funkcjonowanie grupy wsparcia;
opracowanie ankiety jako
narzędzie do zbadania potrzeb
pieczy zastępczej;

nawiązanie i utrzymywanie

zgłoszenie chęci nawiązania

współpracy z osobami

współpracy do właściwej instytucji;

i instytucjami wspierającymi, celem

kontakt telefoniczny i osobisty

pozyskiwania wolontariuszy

z przedstawicielami właściwych

współpracujących z organizatorem

instytucji;

rodzinnej pieczy zastępczej na
rzecz rodzin zastępczych;
organizowanie i udostępnianie

monitorowanie potrzeb rodzin

rodzinom zastępczym

zastępczych w trakcie bieżącej

specjalistycznej pomocy, terapii

działalności organizatora rodzinnej

i wsparcia pedagogicznego,

pieczy zastępczej;

psychologicznego lub uzależnionego

korzystanie z zasobów własnych

od indywidualnych potrzeb rodziny

organizatora rodzinnej pieczy

i dziecka, a także poradnictwa

zastępczej (pracownicy stali oraz

prawnego;

zatrudni w ramach umowy
zlecenie);
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kierowanie do właściwej poradni
specjalistycznej;
tworzenie wewnętrznego systemu

okresowe spotkania z ośrodkami

wspierania rodziny podejmowane

pomocy społecznej oraz

we współpracy ze środowiskiem

asystentami rodziny;

lokalnym, a w szczególności

stała współpraca i monitoring

z ośrodkiem pomocy społecznej

działań w rodzinach zastępczych

i asystentem rodziny.

w środowisku lokalnym.

3.

Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie
usamodzielniania się 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

rozpoznanie potrzeb

dostosowanych do indywidualnych

i opracowanie planu

potrzeb usamodzielnianych

i harmonogramu szkoleń;

wychowanków rodzin zastępczych.

wykorzystanie zasobów własnych
(pracownicy PCPR Rzeszów lub
osoby zatrudnione na umowę
zlecenie) organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej.
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4. Dostosowanie systemu instytucjonalnych form pomocy dziecku
i rodzinie do zmieniających się warunków.
Kierunki działań

Sposoby realizacji działań

utworzenie placówki opiekuńczo –

współpraca z istniejącymi

wychowawczej typu

placówkami opiekuńczo –

interwencyjnego;

wychowawczymi na terenie Powiatu

utworzenie placówki wsparcia

Rzeszowskiego celem dostosowanie

dziennego o charakterze

instytucjonalnych form pieczy

ponadgminnym;

zastępczej do obowiązującej ustawy

reorganizacja i dostosowanie do

o wspieraniu rodziny i systemie

potrzeb oraz nowych wymogów

pieczy zastępczej i przepisów

placówek opiekuńczo –

wykonawczych.

wychowawczych.
Źródło: Opracowanie własne.

Obecnie

w

Powiecie

Rzeszowskim

funkcjonują:

Placówka

Opiekuńczo

–

Wychowawcza 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 deklaruje, prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego z 14
wychowankami przeznaczonej dla dzieci i młodzieży od 10 roku życia.
KPOW z siedzibą w Łące natomiast zadeklarowała chęć prowadzenia dwóch
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, dla 14 wychowanków każda.
Tabela
Dostosowaniebazy
bazy
lokalowej
kadry
i innych
potrzeb
do obowiązującej
o
Tabela 18. Dostosowanie
lokalowej,
kadry
i innych
potrzeb
do obowiązującej
ustawy o ustawy
wspieraniu
rodziny i systemie
zastępczej.
wspieraniu
rodzinypieczy
i systemie
pieczy zastępczej.

Lp.

Nazwa placówki

Baza lokalowa

Kadra

Inne potrzeby

1.

Placówka Opiekuńczo

W 2012 r.

W 2012 r.

Zabezpieczenie

– Wychowawcza

Konieczne

Konieczna

wychowankom
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z siedzibą w

ograniczenie

Rzeszowie

powierzchni

nauki w szkołach poza

użytkowej do

placówką

redukcja stanu

możliwości pobierania

liczby
mieszkańców

2.

Katolicka Placówka

Do 2015 r.

Do 2015 r.

Zabezpieczenie dróg

Opiekuńczo –

Konieczne

Należy stan

wyjściowych, w tym

Wychowawcza

wyodrębnienie

i liczebność

ewakuacyjnych

z siedzibą w Łące

dwóch lokali

kadry

i wnętrz do nowych

mieszkalnych dla

dostosować do

zaistniałych wyjść

14 os. jednostki

wymogów
ustawy o
pieczy
zastępczej

Źródło: Opracowanie własne.

4. HARMONOGRAM I LIMITY NA LATA 2012 - 2014

Jako główny cel realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Rzeszowskim założony został rozwój rodzinnych i instytucjonalnych 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 2012 – 2014.

Tabela 19. Harmonogram działań dotyczących rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 - 2014
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Lp.

1.

2.

3.

4.

Kierunki 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
z przyszłych
zadań;
zwiększenie
liczby rodzin
zastępczych
w Powiecie
Rzeszowskim;

zwiększenie
liczby rodzin
zastępczych
zawodowych
w Powiecie
Rzeszowskim;

Sposoby realizacji
działań
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
zainteresowanym
i;
prowadzenie
strony
internetowej;
organizowanie
szkoleń;
udzielanie
wsparcia
i poradnictwa
zależnie od
indywidualnych
potrzeb;

poszukiwanie
rodziców
zastępczych
wśród członków
dalszej rodziny
dziecka;
poszerzanie
wiedzy
o
możliwościach
realizacji pieczy
zastępczej;
kwalifikowanie
z pośród
istniejących
rodzin
zastępczych
rodzin mogących
pełnić funkcje
rodziny
zastępczej
zawodowej;
informowanie

Osoby/ instytucje
odpowiedzialne za
realizacje

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej/
instytucje
współpracujące

Realizacja zadania
zlecona w drodze
konkursu

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej/
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5.

6.

7.

8.

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
przeciwdziałający
ch zjawisku
wypalenia
zawodowego;
organizowanie
i wspieranie
rozwoju grup
wsparcia dla
rodzin
zastępczych;

nawiązanie
i utrzymywanie
współpracy
z osobami
i instytucjami

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;
współpraca
z podmiotami
zewnętrznymi;
opracowanie
indywidualnego
programu
szkoleń;
wykorzystanie
zasobów
własnych;

opracowanie
harmonogramu
i tematyki
spotkań;
analiza
oczekiwań
i potrzeb rodzin
zastępczych;
cykliczne
spotkania
z rodzinami
zaangażowanymi
w
funkcjonowanie
grupy wsparcia;
zgłoszenie chęci
nawiązania
współpracy do
właściwej
instytucji;

instytucje
współpracujące

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej

2 spotkania
rocznie

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

1 szkolenie
rocznie/według
potrzeb

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej

PCPR organizator
rodzinnej pieczy
zastępczej/
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9.

10.

11.

12.

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
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

kontakt
telefoniczny
i osobisty
z
przedstawicielam
i 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
współpracy
instytucji
działających na
rzecz dziecka
i rodziny w
ramach działań
profilaktycznych)
;
pomoc w
opracowaniu
programu
usamodzielnienia
;

rozpoznanie
potrzeb
opracowanie

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 społecznej
w Powiecie
Rzeszowskim/
instytucje
współpracujące

PCPR w
Rzeszowie/
Opiekun
usamodzielnienia

i
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indywidualnych
potrzeb
usamodzielnianyc
h wychowanków
rodzin
zastępczych;

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

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

13.

utworzenie
placówki
opiekuńczo –
wychowawczej
typu
interwencyjnego;

dostosowanie
instytucjonalnych
form pieczy
zastępczej do
obowiązującej
ustawy
o wspieraniu
rodziny i
systemie pieczy
zastępczej
i przepisów
wykonawczych;

Placówki
działające w
powiecie

Zgodnie z limitem

14.

utworzenie
placówki
wsparcia
dziennego
o charakterze
ponadgminnym ;
reorganizacja i
dostosowanie
funkcjonowania
placówek
opiekuńczo –
wychowawczej
typu
socjalizacyjnego.

Placówki
działające w
powiecie

Zgodnie z limitem

Placówki
działające w
powiecie

W KPOW z
siedzibą w Łące
sukcesywnie w
miarę posiadanych
środków do 2015 r.
W POWz siedzibą
w Rzeszowie 1
kwartał 2012 r.

15.

W miarę potrzeb

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela20. Limity dotyczące pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2012 r. – 2014r.

Lp.
1.

Kierunki działań

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

zwiększenie liczby rodzin

10 rodzin

12 rodzin

14 rodzin

3 rodzin

3 rodzin

4 rodzin

zastępczych w Powiecie
Rzeszowskim;

2.

zwiększenie liczby rodzin
zastępczych zawodowych
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w Powiecie Rzeszowskim;

3.

Utworzenie rodzinnego domu

-

-

1 rodzinny dom

dziecka;

4.

dziecka

Utworzenie placówki

1 placówka na przełomie lat

-

opiekuńczo – wychowawczej

2013/2014

typu interwencyjnego

5.

Utworzenie placówki wsparcia

1 placówka na przełomie lat

dziennego o charakterze

2013/2014

ponadgminnym

6.

Funkcjonowanie placówki
opiekuńczo – wychowawczej
typu socjalizacyjnego

POW z siedzibą

POW z siedzibą

POW z siedzibą

w Rzeszowie,

w Rzeszowie,

w Rzeszowie,

KPOW z siedzibą

KPOW z siedzibą

KPOW z siedzibą

w Łące (dwie

w Łące (dwie

w Łące (dwie

placówki)

placówki)

placówki)

Źródło: Opracowanie własne.

5. 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;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

49

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowski
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 powstałych rodzin zastępczych pomocowych;
13. Liczba i rodzaj kontaktów z podmiotami zewnętrznymi;
14. Ilość przeprowadzonych ankiet wśród rodzin zastępczych;
15. Liczba spotkań z rodzinami zaangażowanymi w funkcjonowanie grupy wsparcia;
16. Liczba pozyskanych do współpracy wolontariuszy;
17. Liczba wizyt w środowisku – monitoring potrzeb, poradnictwo, wsparcie;
18. Liczba wniosków kierujących do poradni specjalistycznych;
19. Liczba spotkań z ops;
20. Liczba współpracujących z organizatorem specjalistów;

21. Formy i sposób realizacji zadań placówek opiekuńczo – wychowawczych.

6. ZAKOŃCZENIE

Rodzina jest najbardziej właściwą instytucją opieki i wychowania. To rodzina powinna
w pełni zaspokoić potrzeby biologiczne i psychiczne, to właśnie ona decyduje czy jej
członkowie połączeni są silną więzią emocjonalną i czy są w niej przestrzegane wartości,
zasady i normy.
Sytuacja gospodarczo-społeczna kraju powoduje wzrost problemów społecznych. Coraz
więcej dzieci potrzebuje opieki, gdyż coraz więcej rodziców staje się niewydolnymi
wychowawczo. Trudna sytuacja, w której znajduje się rodzina dotyka najbardziej dziecko, bo
to właśnie ono najbardziej doświadcza skutków rodzinnego kryzysu. W placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przebywają dzieci pozbawione
rodzicielskiej troski, dzieci, wobec których nie jest sprawowana właściwa piecza.
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Zaburzenia funkcjonowania rodziny mają różnorodne przyczyny. Oprócz zmian
wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych czy też kulturowych na zaburzenia
w funkcjonowaniu rodziny niewątpliwy wpływ ma też poziom wykształcenia rodziców,
poziom więzi rodzinnych czy też mocno w ostatnim okresie czasu podkreślany w wielu
analizach

problem

ubóstwa

i

bezrobocia.

W

sposób

bezpośredni

zaburzenia

w funkcjonowaniu rodziny na terenie Powiatu Rzeszowskiego uwidaczniają się ilością dzieci
umieszczanych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
placówkach resocjalizacyjnych czy też ilością nieletnich i małoletnich będących sprawcami
przestępstw.
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.
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej ma posłużyć do osiągnięcia priorytetu,
jakim jest rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim.
Działania profilaktyczne w rodzinach dysfunkcyjnych są niezbędne, środowisko rodzinne jest
podstawową komórką życia społecznego, jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość,
nawyki, postawy, zachowania człowieka. Rodzice i opiekunowie, powinni dawać dzieciom
przykład pozytywnych zachowań w życiu codziennym jak i w sytuacjach życiowych
problemów i przeszkód.
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.
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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.
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7. WYKAZY WYKRESÓW, TABEL, RYSUNKÓW

WYKAZ WYKRESÓW
1. Wykres 1. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim
w roku 2009.
2. Wykres 2. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem w latach
2008 – 2010.
3. Wykres 3. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem
w latach 2008 – 2010.
4. Wykres 4. Wiek osób pełniących funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem na
przełomie lat 2008 -2010 .
5. Wykres 5. Wiek osób ( w przypadku małżeństw jedna z osób) pełniących funkcje rodziny
zastępczej niespokrewnionej dzieckiem.
6. Wykres 6. Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych
z dzieckiem. na przełomie lat 2008 – 2010.
7. Wykres 7. Wiek dzieci w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie na
przełomie lat 2008 – 2010.
8. Wykres 8. Osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych.
9. Wykres 9. Wykształcenie rodziców zastępczych.
10. Wykres 10. Miejsce zamieszkania rodzin zastępczych.
11. Wykres 11. Liczba dzieci przebywających w placówce ze względu na pochodzenie.
12. Wykres 12. Podział wychowanków placówki ze względu na wiek.
13. Wykres 13. Wychowankowie KPOW ze względu na czas pobytu w placówce.
14. Wykres 14. Przyczyny odejścia wychowanków z KPOW.
15. Wykres 15. Podział wychowanków POW ze względu na pochodzenie.
16. Wykres 16. Przyczyny odejścia wychowanków z POW z siedzibą w Rzeszowie.
17. Wykres 17. Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych w latach 2009 -2010.
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WYKAZ TABEL

1. Tabela 1.Powierzchnia i ludność w 2009 r.
2. Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych w Powiecie
Rzeszowskim w latach 2009 – 2011.
3. Tabela 3. Stopień pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem a rodziną zastępczą w roku 2009.
4. Tabela 4. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem w latach
2008 – 2010.
5. Tabela 5. Dzieci przyjmowane przez rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem w latach
2008 – 2010.
6. Tabela 6. Wiek osób pełniących funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej na przełomie lat
2008 – 2010.
7. Tabela 7. Wiek osób pełniących funkcje rodziny zastępczej niespokrewnionej na przełomie lat
2008 -2010.
8. Tabela 8. Informacje na temat dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
spokrewnionych z dzieckiem na przełomie lat 2008 – 2010.
9. Tabela 9. Informacje o dzieciach umieszczonych w rodzinach zastępczych niespokrewnionych
z dzieckiem na przełomie lat 2008 – 2010.
10. Tabela 10. Rodzice zastępczy w 2009 roku.
11. Tabela 11. Liczba dzieci przebywających w KPOW w latach 2008-2011.
12. Tabela 12. Czas pobytu dzieci w KPOW w poszczególnych latach.
13. Tabela 13. Rzeczywista liczba dzieci przebywających w POW w Rzeszowie, ul. Budziwojska
149 w latach 2005-2011.
14. Tabela 14. Czas pobytu w POW – placówce socjalizacyjnej.
15. Tabela 15. Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych w latach 2009 -2011.
16. Tabela 16. Liczba umieszczonych dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.
17. Tabela 17. Cele szczegółowe, kierunki, sposoby ich realizacji.
18. Tabela 18. Dostosowanie bazy lokalowej kadry i innych potrzeb do obowiązującej ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
19. Tabela 19. Harmonogram działań dotyczących rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 r. –
2014 r.
20. Tabela20. Limity dotyczące pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2012 r. –
2014 r.

WYKAZ RYSUNKÓW
1. Rysunek 1. Piecza zastępcza w Powiecie Rzeszowskim.
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