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w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2013-2015.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. [. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135
ze zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2013-2015, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr O poz. 135 z późno zm.) do zadań własnych powiatu należy

opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy

zastępczej. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2013 - 2015

stanowi pierwszy etap wykonania powyższego obowiązku. Program wyznacza kierunki działań na

rzecz umacniania i rozwoju lokalnego systemu pieczy zastępczej. Jego bezpośrednimi odbiorcami

są osoby sprawujące opiekę zastępczą nad dzieckiem a także kandydaci do pełnienia tej funkcji.

Realizacja programu przyczyni się do poprawy sytuacji dzieci, które nie mają możliwości

wychowywania się w rodzinach naturalnych a także usamodzielniającej się młodzieży

opuszczającej instytucjonalne i rodzinne formy pieczy zastępczej. Program wymaga współpracy

podmiotów działających w obszarze wsparcia dziecka i rodziny. Wykonanie działań

uwzględnionych w programie zaplanowano na lata 2013 - 2015.

Z1\STEPCA
Powiatowego Centrum Pomocv RODzinie

.i~~:?OU;;C~, (
, mgr Anna Y>'1{wczyk
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1. Wprowadzenie.

Rodzina jest podstawową niezastąpioną grupą społeczną, środowiskiem, w którym

powinien odbywać się naturalny proces kształtowania osobowości jej wszystkich członków,

szczególnie zaś dzieci. Może ona stanowić środowisko sprzyjające rozwojowi wychowywanych

w nim dzieci, jak również być zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju w sytuacji deficytów

w obszarze realizacji przypisanych jej funkcji.

Szczególną funkcją rodziny jest zaspokajanie potrzeb: bezpieczeństwa, bliskiego kontaktu

i przebywania z drugim człowiekiem, akceptacji, kochania i bycia kochanym, samorealizacji,

rozwoju intelektualnego. Gdy rodzina naturalna nie zabezpiecza tych potrzeb, konieczne jest

wsparcie jej, pomoc w rozwiązaniu problemów uniemożliwiających prawidłowe realizowanie

funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a w sytuacji, gdy niemożliwe jest sprawowanie

bezpośredniej opieki nad dzieckiem przez rodzinę naturalną, zapewmeme mu bezpiecznego

środowiska wychowawczego.

Ochrona prawna rodziny jest jedną z podstawowych zasad Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej. Zgodnie z art. 71 ust. 1 Konstytucji państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej

uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,

zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz

publicznych. W myśl art. 72 ust. 1 i 2 Konstytucji organy władzy publicznej zobowiązane są do

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko pozbawione

opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny

rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw

i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że

skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci

oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich

osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami uchwalona została Ustawa

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dzieci trafiające do pieczy zastępczej oprócz traumy, związanej z negatywnymi przeżyciami

w rodzinie naturalnej, będącymi przyczyną objęcia dziecka opieką zastępczą, przeżywają silne

negatywne emocje w związku z rozdzieleniem z rodzicami biologicznymi. Obwiniają się za

problemy rodziców, uważają, że to one przyczyniły się do rozpadu rodziny, traktują separację jako

karę za ich złe zachowanie. Dzieci posiadające wiele przyzwyczajeń i nawyków, własne
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wyobrażenia o życiu rodziny, natrafiają na pewien ukształtowany już typ stosunków

wewnątrzrodzinnych, do których muszą się dostosowywać. Nowa rodzina daje szanse na

stabilizację i oparcie, ale prezentuje często inny, nieznany dziecku obraz świata, wartości, wzorów.

Sytuacja taka przyczynia się to do przeżywania przez dziecko konfliktów wewnętrznych,

sprzecznych dążeń i motywów. Rodziny zastępcze obarczone są podwójną odpowiedzialnością za

powierzone im dziecko: odpowiedzialnością moralną, porównywalną z odpowiedzialnością

naturalnych rodziców za życie i przyszłość dziecka oraz odpowiedzialnością obywatela, któremu

sąd przyznał, a państwo powierzyło obowiązek opiekowania się i wychowania małoletniego

człowieka tak, aby w przyszłości stał się on pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.

Podstawowym zadaniem osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem jest:

• troska o bezpieczeństwo dziecka;

• troska o racjonalne wyżywienie i ubranie dziecka;

• zapewnienie opieki zdrowotnej;

• troska o stworzenie właściwych warunków rozwoju: zapewnienie edukacji w przedszkolu

lub szkole, dbałość o rozwój uzdolnień i zainteresowań, pomoc w usamodzielnieniu;

• zapewnienie ciągłości wychowania otrzymanego przez dzieci od rodziców biologicznych;

• zapewnienie tożsamości dziecka - etnicznej, językowej, kulturowej i religijnej;

• ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za dziecko i jego czyny;

• dochodzenie należnych dziecku środków finansowych i materialnych (np. alimenty, renty

rodzinne, zasiłki);

• podtrzymywanie osobistych stosunków między dzieckiem a jego rodziną naturalną oraz

informowanie jej o rozwoju dziecka (o ile nie jest to sprzeczne z interesem dziecka).

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 16 września 2010 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej wskazano, iż dotychczasowy model organizacji opieki nad dzieckiem i rodziną

nie zapewniał pożądanych kierunków zmian w tym zakresie. Negatywnie oceniono takie zjawiska

jak:

1) wzrost wskaźnika dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną;

2) koncentracja działań wyłącznie na dziecku, a nie na rodzinie - brak odpowiedniego wsparcia

rodziny dziecka, także rodziny zastępczej;

3) zbyt uboga oferta pomocy środowiskowej dla rodziny zagrożonej lub będącej w kryzysie;

4) brak instrumentów motywujących gminy do działań na rzecz pozostawienia dziecka

w lokalnym środowisku rodzinnym (dotychczasowe rozwiązania prowokowały do

łatwiejszego kwalifikowania dzieci do form opieki zastępczej lub instytucjonalnej);

5) nadmierna łatwość umieszczania dziecka poza rodziną i niejednokrotnie zbyt powolne
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podejmowanie decyzji o dalszych losach 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) niedobór odpowiedniej liczby należycie przygotowanych niespokrewnionych z dzieckiem

rodzin zastępczych zawodowych;

8) pozorność rodzicielstwa zastępczego w odniesieniu do rodzin spokrewnionych z dzieckiem,

zwłaszcza w sytuacji, gdy na wysoki udział tego typu rodzin ma wpływ relatywnie wysoka

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), zdecydowana przewaga w ramach rodzinnej pieczy zastępczej rodzin

zastępczych spokrewnionych nad pieczą sprawowaną przez osoby niespokrewnione

z dzieckiem, tj. rodziny zastępcze nie spokrewnione oraz rodzinne domy dziecka powoduje,

że w wielu przypadkach nie unika się dziedziczenia patologii rodzinnych (bezradności,

nieodpowiedzialności, słabych więzi emocjonalnych, awanturniczych zachowań, uzależnień

itp.) oraz ogranicza się szanse rozwój umieszczonych w nich dzieci;

9) dotychczasowe organizowanie i fmansowanie 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.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 - 2015 jest odpowiedzią na

społeczne i instytucjonalne zapotrzebowanie dotyczące uporządkowania działań związanych

z organizacją pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego, a także wypełnieniem

wymogu, o którym mowa w art. 180 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1.1. Podstawy prawne iprogramowe.

Działania podejmowane w zakresie Programu realizowane będą w oparciu o Powiatową

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowodworskim oraz następujące

akty prawne:

1) ustawę z dnia 9 czerwca 20 l l r, o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej

(t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr Opoz. 135 z późno zm.),

2) ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr O
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poz. 788 z późno zm.),

3) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie

(t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późnozm.),

4) ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1595 z późnozm.),

1.2. Adresaci.

Grupę docelową, do której adresowane są działania podejmowane w ramach Programu

stanowią:

1. rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Nowodworskiego;

2. dyrektorzy i wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na

terenie Powiatu Nowodworskiego oraz działających na zlecenie Powiatu Nowodworskiego;

3. kandydaci do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych;

4. usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych placówek opiekuńczo-

wychowawczych.

1.3. Realizatorzy programu.

Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim.

Do współpracy w realizacji Programu zaproszone zostaną:

• Samorząd Powiatowy,

• Samorządy Gmin Powiatu Nowodworskiego,

• Samorząd województwa, Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej, Urząd

Marszałkowski,

• Organizacje pożytku publicznego,

• Sąd Rodzinny wraz z Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej,

• Ośrodek Adopcyjny,

• Ośrodki Pomocy Społecznej,

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,

• Instytucje oświatowe,

• Służba zdrowia,

6
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• Wolontariusze,

• Lokalne media,

• Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w pomoc dziecku i rodzinie.

1.4. Termin i miejsce realizacji.

Działania planowane w ramach Programu realizowane będą na terenie Powiatu

Nowodworskiego. Program realizowany będzie w latach 2013 - 2015.

2. Organizacja pieczy zastępczej.

POWIAT SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA

Wspieranie
rodziny naturalnej:

l) Pomoc w opiece
i wychowaniu dziecka

2) Praca z rodziną
w przypadku

umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej

Organizowanie
pieczy zastępczej:

l) Rodzinna
piecza zastępcza

2) Instytucjonalna
piecza zastępcza

3) Pomoc dla osób
usamodzielnianych

Organizowanie
postępowania
adopcyjnego

Ośrodek adopcyjny
(Współpraca z kandydatami
do przysposobienia dziecka)

Organizowanie
instytucjonalnej

pieczy zastępczej:
l) Regionalna placówka

opiekuńczo - terapeutyczna
2) Interwencyjny

ośrodek preadopcyjny

Rys. 1 Podział kompetencji w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2.1. Zadania powiatu.

Obowiązek zapewnienia pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieciom całkowicie lub częściowo
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pozbawionym opieki ze strony rodziców naturalnych spoczywa na Samorządzie Powiatowym.

Ponadto do zadań własnych powiatu wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki

opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

3) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów

dziecka i rodzin pomocowych;

4) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego

o zasięgu ponadgminnym;

5) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka

i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia

funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

6) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie

warunków do powstawania grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa;

7) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

8) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań

lekarskich;

9) prowadzenie rejestru danych, zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

lub pełniących tą funkcję;

10) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo

rodzinnym domu dziecka;

11) finansowanie:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach

zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub

rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu;

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne;

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego
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domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu

rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz

dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Zadania Powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonywane są na zlecenie Starosty przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 182

ustawy).

2.2. Rola organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pełni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, w którego strukturze

powstał dział do spraw pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę

predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych

szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy

wolontariuszy;

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy

rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami

9
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oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami związkami wyznaniowymi

oraz z organizacjami społecznymi;

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy

zastępczej;

12)prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,

szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego

domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13)przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu

dziecka;

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym

rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

15)przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17) 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.

10
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2.3. Struktura i formy pieczy zastępczej.

PIECZA ZASTĘPCZA ISprawowana jest w przypadku niemożności
zapewnienia dzieciom opieki i wychowania • _li

przez rodziców naturalnych ;t'l
\:

I
Rodzinna 9 Instytucjonalna Inieeza zasteneza :r:j niecza zasteneza

l;;i,~l'~'i"""""~·_··"'.·:'~l.',') ~., :.1 ~.'~~..ą~.
I

I I I I I
rodzina rodzinny dom placówki placówki interwencyjny

zastępcza dziecka (do 8 dzieci) opiekuńczo opiekuńczo ośrodek
- wychowawcze -terapeutyczne pręadopcyjny

I I
spokrewniona niezawodowa zawodowa I I

'\
(wstępni, socj alizacyj ne rodzinne

rodzeństwo) interwencyjne (do 8 dzieci)
specjalistyczno-
-terapeutyczne
(do 14 dzieci)

I
pogotowie rodzina inne
rodzinne specj alistyczna rodziny

zawodowe

Rys. 2 Struktura pieczy zastępczej

2.3.1. Rodzinna piecza zastępcza.

Rodzinną pieczę zastępczą stanowią rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

W ramach rodzin zastępczych wyróżnia się spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe, w tym
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowe specjalistyczne.

Najliczniejsza grupa to rodziny zastępcze spokrewnione. Opiekę nad dziećmi sprawują

wówczas wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo dziecka.

Rodzinę zastępczą niezawodową i zawodową tworzą osoby niebędące wstępnymi lub

11
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rodzeństwem dziecka. W zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły

pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. W przypadku konieczności umieszczenia

w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa, liczba dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej może się

zwiększyć za zgodą rodziny zastępczej oraz przy pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy

zastępczej.

W zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego umieszcza się nie

więcej niż 3 dzieci na okres 4 miesięcy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka,

w wyjątkowych sytuacjach pobyt za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej może być

przedłużony do 8 miesięcy. Rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje

dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się dzieci legitymujące się

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu

w sprawach nieletnich, małoletnie matki z dziećmi. W rodzinie zastępczej zawodowej

specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

z dziećmi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach

nieletnich. Oprócz pogotowia rodzinnego i rodzin specjalistycznych, można wyróżnić inne rodziny

zawodowe nie mające charakteru pogotowia rodzinnego lub rodziny specjalistycznej.

W rodzinnym domu dziecka w tym samym czasie nie może przebywać łącznie więcej niż

8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Liczba

umieszczonych dzieci może się zwiększyć po uzyskaniu zgody prowadzącego rodzinny dom

dziecka i pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu

dziecka muszą spełniać warunki, wymienione wart. 42 ust. l ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 201Ir. :

I) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im

ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do

nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone

zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny

12
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zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku

zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego

i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu

wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie

rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny

zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło

dochodów.

2.3.2. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego są jednostkami pomocy społecznej,

funkcjonującymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 20 l lr,

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego jest zapewnienie dzieciom

częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej pieczy i wychowania

w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,

umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w szczególności:

1) tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, które nie mogą być umieszczone w rodzinie

zastępczej lub przysposabiającej (adopcyjnej);

2) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i stopniowo usamodzielniające się;

3) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;

4) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;

5) zaspokaja dzieciom niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne,

religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych

przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia;

6) utrzymuje kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej powiatowym centrum pomocy

rodzinie;

13



.'., .~

.- ,-- ....:: PowiatowvProrżtamRozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 - 2015

7) współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przebywać może łącznie nie

więcej niż 8 dzieci bądź osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Wychowankowie mogą pozostać w placówce do czasu uzyskania pełnoletności lub po uzyskaniu

pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęli naukę przed ukończeniem 18 roku

życia. Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ustaje w przypadku: powrotu

dziecka do rodziców, zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki, usamodzielnienia SIę

dziecka, postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce/rodzinie zastępczej.

2.4. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

Osobom usamodzielniającym się t. j. opuszczającym pieczę zastępczą, po uzyskaniu

pełnoletności przysługuje pomoc jeżeli objęcie opieką zastępczą nastąpiło na podstawie

postanowienia sądu. Wsparcie można podzielić na dwie kategorie:

A pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie;

A pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia.

Usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych, którzy opuścili pieczę zastępczą po 01.01.2012 r., pomoc na kontynuowanie

nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie przysługuje pod warunkiem oraz

przebywania w pieczy zastępczej przez okres, co najmniej:

3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową,

rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka placówkę opiekuńczo - wychowawczą

lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną.

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie jest:

a) złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu

usamodzielnienia, określającego w szczególności zakres działania osoby usamodzielnianej

z opiekunem procesu usamodzielnienia oraz sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą

wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków

mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia;

b) wskazanie przez usamodzielnianego, co najmniej dwa miesiące przed osiągnięciem

pełnoletności osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia oraz

przedstawienie pisemnej zgody tej osoby (opiekunem procesu usamodzielnienia może być osoba

tworząca rodzinę zastępczą, prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pIeczy
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zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce

opiekuńczo - wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej wychowawcą

lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez

kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie;

c) przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie;

nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

w zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne

z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje do czasu jej ukończenia, jednak nie dłużej

niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom

dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną,

pod warunkiem umieszczenia w "pieczy" na podstawie orzeczenia sądu udziela się pomocy

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Wniosek o udzielenie pomocy

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych składa SIę w powiecie właściwym ze

względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

3. Piecza zastępcza w powiecie nowodworskim - analiza.

Powiat Nowodworski zamieszkuje 77 tys. osób. Pod względem administracyjnym składa się

z sześciu gmin: miejskiej - Nowy Dwór Mazowiecki, miejsko - wiejskich - Nasielsk, Zakroczym,

wiejskich - Czosnów, Pomiechówek, Leonein. Rozstrzyganie w sprawach z zakresu prawa

rodzinnego i opiekuńczego należy do właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Dworze

Mazowieckim dla gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Leonein, Pomiechówek i Zakroczym

oraz Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Wyszkowie dla gminy Nasielsk.

3.1. Rodzinna piecza zastępcza.

W powiecie nowodworskim istnieje 97 rodzin zastępczych, w tym rodzin zastępczych

spokrewnionych, niezawodowych oraz zawodowych również zawodowych niespokrewnionych

z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych. Rodzinną pieczą zastępczą objętych jest

129 dzieci. Poniższe tabele prezentują ilość wymienionych powyżej rodzin zastępczych na terenie

gmin powiatu oraz ilość dzieci przebywających pod ich opieką.
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Wykres 1. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowodworskiego.

Tabela 1. Rodziny zastępcze spokrewnione (stan na 31.12.2012r.).

GMINA

ZAKROCZYM 7

CZOSNOW 2 2 I

LEONeIN 8

I NASIELSK I 27l OGÓŁEM ~-- . 80
~ . .__ .__ J ~ ._._.

11

22 I
I-------------------~

95
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Tabela 2. Rodziny zastępcze niezawodowe (stan na 31.12.2012r.).
~--~---

I LIC-ZBARODZI~~

I

GMINA ! LICZBA DZIECI
~ NIE ZAWODOWYCH I

-NOWY DWÓRMAZ.------------
i

-4 --------------------15

POMIECHOWEK . 1 11
I

I ZAKROCZYM O O

I CZOSNOW i 1 1I
LEONCIN

1

2 -----"-"--""-----r-- ,
-- ------_._-------"1

NASIELSK 14
I I

OGOŁEM I 12 ______=r= I.-L

Tabela 3. Rodziny zastępcze zawodowe - w tym zawodowe nie spokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny

zastępcze (stan na 31.12.2012r.).

I
GMINA LICZBA RODZIN I LICZBA DZIECI I

I ZAWODOWYCH 1

2I~~:~~~~~--I~---- ~ --I--:oc--:_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-~~---lt

CZOSNOW I 1
I-------

LEONCIN I 1

ZAKROCZYM i O O
I

NASIELSK I 2 9
________-,- ,, ,, ,,1 ._.,,__-------,,---------._---,,--------------,,--1--------------------1
OGOŁEM 15 18

- I

Tabela 4. Typy rodzin zastępczych i liczba przebywających w nich dzieci (stan na 31.12.2012r.).

RODZINA
LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI

ZASTĘPCZA

SPOKREWNIONA 80 95

NIEZAWODOWA 12 16

ZAWODOWA 5 18

SUMA 97 129

17
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Wykres 2. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w poszczególnych Gminach Powiatu

Nowodworskiego.

45

40

35

30

25

20

15
10

5
O-t=~~~

ELl do 5 lat
II od 6 do 8 lat
Dod 9 do 11 lat
D od 12 do 13 lat
• od 14 do 18 lat
D powyżej 18 lat

Wykres 3. Struktura wieku dzieci objętych rodzinną piecza zastępczą.

41

Wśród 129 dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, 46 ma uregulowaną

sytuację prawną (rodzice nie żyją lub zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej). Pozostają oni

18



!.:i. !·'r;H.-,;;::i :y.<:;;:: .,~~~;~'~b
O:)_·~jO~~;r'~~()\,vyD·,N;)f f·'/ihZO\;::if;c;j

Powiatowy Program Rozwoju Pieczv Zastępczej na lata 2013 - 2015

w rodzinach zastępczych z racji wieloletniego przebywania pod opieką i nawiązania silnych więzi

emocjonalnych z opiekunami zastępczymi. Procedura adopcyjna nie jest wszczynana również ze

względu na brak zgody małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia.

Wobec pozostałych dzieci (w liczbie 83) rodzice mają ograniczoną lub zawieszoną władzę

rodzicielską, w związku z czym dzieci przebywają w rodzinie zastępczej z reguły do czasu

odzyskania praw rodzicielskich przez co najmniej jednego z rodziców lub do osiągnięcia

pełnoletności.

Na terenie powiatu nowodworskiego niewiele dzieci powraca do rodziców naturalnych

(wg danych z poniższej tabeli w roku 2012r. było to 2 dzieci). Dzieci zostają w rodzinie zastępczej

do osiągnięcia czasu pełnoletności. Wówczas zakładają własne gospodarstwa domowe,

zamieszkując samodzielnie, z byłą rodziną zastępczą lub też wracają do domu rodzinnego.

Tabela 5. Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej (stan na 31.12.2012r.).

ODPŁYW DZIECI LICZBA

Z RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DZIECI

Dzieci do 18 roku życia z tego, które:

Powróciły do rodziny naturalnej 2

Zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej l

Zostały przysposobione l

Dzieci powyżej 18 roku życia, z tego które:

Założyły własne gospodarstwo domowe 9

Inne l

Powody umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej nie są jednoznaczne - ma na to

wpływ współwystępowanie różnych czynników. W poniższej tabeli wskazano te przyczyny, które

stanowiły główny problem w pozytywnym funkcjonowaniem rodziny naturalnej.
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Tabela 6. Powody umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (stan na 31.12.2012r.).

Powody umieszczenia Ilość dzieci

Sieroctwo 5

Półsieroctwo 3

Uzależnienie 66
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 20

Niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców 1

Długotrwała choroba 14

Ubóstwo 2

Przedwczesne macierzyństwo 7

Inne 11

Suma 129

W roku 2012r. w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 30 dzieci z terenu powiatu

nowodworskiego, w tym 17 w trybie zabezpieczenia.

Tabela 7. Liczba postanowień sądu o umieszczeniu dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego w rodzinnej pieczy

zastępczej w roku 2012.

Liczba umieszczonych dzieci, 30
w tym:

- w trybie zabezpieczenia 17

- z dowozu policji O

- na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
O

w rodzinie

Wśród dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą rodzinach na terenie powiatu

nowodworskiego, część potrzebuje szczególnego wsparcia w związku z niepełnosprawnością

fizyczną, intelektualną lub słabszymi możliwościami intelektualnymi.

20
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Tabela 8. Liczba dzieci wymagających szczególnego wsparcia ze strony opiekunów (dane na 31.12.2012r.).

Liczba dzieci posiadaj ących orzeczenie
10

o niepełnosprawności

Liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie
12

kształcenia specjalnego

Na terenie powiatu nowodworskiego nie ma wystarczającej liczby rodzin, mogących przyjąć

małoletnich z terenu powiatu. Wówczas konieczne jest umieszczenie dzieci poza jego terenem.

Nie zawsze wpływa to korzystnie na dziecko. Duża odległość od domu rodzinnego uniemożliwia

częste i regularne kontakty z rodziną naturalną. Rozluźnienie więzi może zmniejszyć motywację

rodziców do poprawy sytuacji własnej rodziny i starań o powrót dziecka pod ich opiekę.

Obecnie 34 dzieci z terenu powiatu nowodworskiego przebywa w rodzinach zastępczych na

terenie całego kraju.

Tabela 9. Dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych

powiatów w ramach porozumień (stan na 31.12.2012r.).

I Województwo

bazowieckie

I -%~~ińsko=;~rsk~-
I

Liczba dzieci

23

1

I Opolskie
I

2

Wielkopolskie 3

Lubelskie 3

Kujawsko-pomorskie

Świętokrzyskie 1

Podlaskie O

Suma 34
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Tabela 9. Liczba dzieci z poszczególnych gmin powiatu nowodworskiego, przebywających w rodzinnej pieczy

zastępczej (stan na 31.12.2012r.).

Nowy Dwór Maz. 51

Nasielsk 27

Pomiechówek 17

Zakroczym 7

Czosnów 4

Leoncin 15

Suma 121

3.2. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze

typu rodzinnego:

• placówka opiekuńczo-wychowawcza w Głusku - Głusk 13, gmina Leonein,

• placówka opiekuńczo-wychowawcza w Cegielni Kosewo - Cegielnia Kosewo 8,

gmina Pomiechówek.

Na zlecenie powiatu nowodworskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza

,,Nowy Start" w Ruszkowie - Ruszków 10, gmina Gostynin.

I· PLACÓWKA-----',i
l

l --" GLUSK 13

05-155 LEONCIN

I I

. od kiedy funkcjonuje IOd 2003 rokU~

I (oraz wcześniejsza : (wcześniej: Rodzinny 'I

nazwa) Dom Dziecka) 1

Tabela 10. Całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego (stan na 31.12.2012r.).

I "NOWY START" l
CEGIELNIA KOSEWO 8 I

RUSZKÓWIO
05-180 POMIECHÓWEK

od 2002 roku

09-500 GOSTYNIN

r- od 2010 roku

I (wcześniej: Rodzinny

Dom Dziecka)

(wcześniej: Rodzinny

Dom Dziecka)

liczba

3 I
---_._-+._-- ------

I

8 8umieszczonych

dzieci

średni miesięczny

koszt utrzymania

dziecka

2055,81 zł 1966,57 zł 3517,17 zł
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Powody umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są różne - często

zależne od siebie, współwystępujące. W przypadku 19 dzieci, przebywających w placówkach

rodzinnych na terenie powiatu nowodworskiego, głównym powodem umieszczeń była bezradność

rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Wśród 19 dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu

rodzinnego, 8 ma uregulowaną sytuację prawną (rodzice nie żyją lub zostali pozbawieni władzy

rodzicielskiej). Trudności w adopcji wynikają z problemów wychowawczych, zdrowotnych oraz

wieku dzieci. Procedura adopcyjna nie jest wszczynana również ze względu na brak zgody

małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia.

Wobec pozostałych dzieci (w liczbie 11) rodzice mają ograniczoną lub zawieszoną władzę

rodzicielską, w związku z czym dzieci przebywają w placówce z reguły do czasu odzyskania praw

rodzicielskich przez co najmniej jednego z rodziców lub do osiągnięcia pełnoletności.

Na terenie powiatu nowodworskiego niewiele dzieci powraca do rodziców naturalnych

(w 2012r. do domu rodzinnego nie powróciło żadne dziecko). Dzieci zostają w placówce do

osiągnięcia pełnoletności - wówczas zakładają własne gospodarstwa domowe, zamieszkując

samodzielnie lub też wracają do domu rodzinnego.

Tabela 11. Odpływ dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej (stan na 31.12.2012r.).

ODPŁYW DZIECI Z INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
LICZBA DZIECI

ZASTĘPCZEJ

Dzieci do 18 roku życia z tego, które:

Zostały umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku
l

Wychowawczym

Dzieci powyżej 18 roku życia, z tego które:

Założyły własne gospodarstwo domowe 3

Inne l

W roku 2012r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczono 9 dzieci z terenu powiatu

nowodworskiego, w tym 6 w trybie zabezpieczenia.
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Tabela 12. Liczba postanowień sądu o umieszczeniu dzieci z terenu powiatu nowodworskiego w instytucjonalnej

pieczy zastępczej w roku 2012:

Liczba umieszczonych dzieci,
9

w tym:

- w trybie zabezpieczenia 6

- z dowozu policji O

- na podstawie art. 12 ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy O

w rodzinie

Wśród 19 dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu

rodzinnego na terenie powiatu nowodworskiego, część dzieci potrzebuje szczególnego wsparcia

w związku z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub słabszymi możliwościami

intelektualnymi. Kompensowanie zaniżonych możliwości dzieci w większości spoczywa

na wychowawcach, którzy zobowiązani są do wspomagama dziecka w prawidłowym

funkcjonowaniu społecznym szkolnym oraz zapewmeme specjalistycznego wsparcia

(np. logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy).

Tabela 13. Liczba dzieci, wymagających szczególnego wsparcia ze strony opiekunów (dane na 31.12.2012r.).

Liczba dzieci posiadaj ących orzeczenia
2

o niepełnosprawności

Liczba dzieci posiadających opinie o potrzebie
7

kształcenia specjalnego

Na terenie powiatu nowodworskiego nie ma wystarczającej liczby placówek opiekuńczo-

wychowawczych, mogących przyjąć małoletnich z terenu powiatu. Wówczas konieczne jest

umieszczenie dzieci poza jego terenem. Nie zawsze wpływa to korzystnie na dziecko. Duża

odległość od domu rodzinnego uniemożliwia częste i regularne kontakty z rodziną naturalną.

Rozluźnienie więzi może zmniejszyć motywację rodziców do poprawy sytuacji własnej rodziny

i starań o powrót dziecka pod ich opiekę.

Obecnie 20 dzieci z terenu powiatu nowodworskiego przebywa w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie całego kraju, co przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 14. Dzieci z terenu powiatu nowodworskiego, przebywające na terenie innych powiatów w ramach

porozumień (stan na 31.12.2012r.).

WOJEWÓDZTWO I DZIECI W PLACÓWKACH

I.1-----~_·O

I mazurskie I
~ Opolskie I l
----wielkopolsIde---·T-----------O-----·-

I

Mazowieckie 12

Warmińsko-

Lubelskie I 6
- Kujawsko-pomorskie -1----- --0--·-----
I ,--

r--Swiętokrzyskie I O

l

Suma 20

3.3. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim współpracuje

z 106 usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej, z czego 78 opuściło rodziny zastępcze,

a 28 to pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nie wszyscy

usamodzielniani korzystają z finansowego wsparcia PCPR, o czym świadczą poniższe tabele:

GMINA STUDENCI I SZKÓL
I

SZKÓL
i SUMA

PONADGIMNA-

!
POLICEALNYCH I i SPECJALNYCH iI I ZJALNYCH I, I i

I NOWY DWÓR
I

I

I
I

I
I 5 6 7 I O 18

I MAZ. I

i I, -L i

NASIELSK 3 I O I 3 I O I 6
i

CZOSNOW I O I l I O M-~_._--~ I -+
I POMIECHÓWEK O ! 2 ! 3 OI II I

I l I ,

LEONeIN O 2 O O 2
------

ZAKROCZYM 1 O 1 O 2
I

I OGOŁEM 9 10 I 15 I O
I

34 I- I

Tabela 15. Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych kontynuujący naukę (stan na 31.12.2012r.).I L-!-~~ZNI~;'E -rUC::~~ETUCZNI~WIETi
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Tabela 16. Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo--wychowawczych kontynuujący naukę (stan na

31.12.2012 r.).

GMINA--F-- -, UCZNI~;;E
UCZNIOWIE

SZKÓL
IUCZNIOWIE I
I r I

I
STUDENCI SZKOL i SZKOL ! SUMA

I I
PONADGIMNA- I 'I POLICEALNYCH I SPECJALNYCH I! I

i I ZJALNYCH I II
I NOWY DWÓR

I

I i I II

I
I

I O I O I 1 1 2

I MAZ. i

I -I i
I -"

NASIELSK O 1 1 O 2

I
CZOSNOW O O 1 O 1

-POIVIIE"CHOWEK--1--- O 1 O O
I

1
_ i

LEONCIN O 1 1 O 2
-

i ZAKROCZYM I O 3 I O O 3I II ,
I OGOLEM ! O 6 I 4 l 11
I - ! ~"-- I

Biorąc pod uwagę dzieci, przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na dzień 31.12.2012r., do końca 2015r. pełnoletność osiągnie łącznie 48 dzieci,

co prezentuje poniższa tabela:

Tabela 17. Prognozowana liczba wychowanków pieczy zastępczej, osiągających pełnoletność w latach 2013-2015.

2013r. 2014r. 2015r.

RODZINY
8 16 5

ZASTĘPCZE

PLACÓWKI

OPIEKUŃCZO- 12 5 2

WYCHOWAWCZE

SUMA 20 21 7

Analiza powyższych danych wskazuje na:

1) niewystarczającą liczbę miejsc w funkcjonującej na terenie powiatu pieczy zastępczej;

2) konieczność utworzenia nowych rodzin zastępczych w tym rodzin specjalistycznych, które

mogłyby przyjąć pod opiekę dzieci o specjalnych potrzebach wychowawczych

i opiekuńczych, a także rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, gotowych do

przyjęcia dziecka w sytuacjach wymagających natychmiastowego zabezpieczenia jego
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bezpieczeństwa;

3) potrzebę utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci, których pobyt

w rodzinie zastępczej nie jest możliwy;

4) konieczność podnoszenia kompetencji rodzin już istniejących, w celu zapobiegania ryzyka

wypalenia zawodowego i rozpadu rodziny zastępczej;

5) konieczność poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej, w szczególności w zakresie

możliwości powrotu dzieci do domu rodzinnego lub, jeśli jest to niemożliwe, zapewnienie

bardziej trwałego środowiska opiekuńczo-wychowawczego, np. przysposobienia dziecka,

pamiętając o założeniu, że piecza zastępcza jest czasową formą opieki;

6) potrzebę intensyfikacji wsparcia w procesie usamodzielnienia młodzieży opuszczającej

pieczę zastępczą, m.in. poprze utworzenie mieszkań chronionych.

4. Cel główny icele szczegółowe programu.

Cel główny:

Rozbudowanie i wzmocnienie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim.

Cele szczegółowe:

Cel l. Rozwój rodzinnych form opieki zastępczej.

Działania:

Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej poprzez:

1) systematyczne organizowanie akcji informacyjnych promujących rodzicielstwo zastępcze

przy współpracy z lokalnymi mediami, z organizacjami pozarządowymi l mnyrm

podmiotami; współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach społecznych;

2) opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (plakatów, ulotek i broszur)

skierowanych do różnych grup odbiorców (np. kandydatów do pełnienia funkcji rodzin

zastępczych, przedstawicieli oświaty, służby zdrowia);

3) organizacja Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;

4) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń kandydatów wyrażających gotowość do pełnienia

funkcji rodziny zastępczej, w tym rodzin specjalistycznych i rodzin o charakterze pogotowia

oraz do prowadzenia placówek opiekuńczych typu rodzinnego;
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5) utworzenie oraz aktualizacja bazy danych rodzin, które przeszły szkolenie oraz uzyskały

kwalifikacje potrzebne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wyrażają gotowość do

przejęcia opieki nad dzieckiem.

Cel 2. Rozwój instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Działania:

1) utworzenie bądź zlecenie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej

typu rodzinnego dla dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego;

2) prowadzenie szkoleń specjalistycznych, podnoszących kwalifikacje kadry istniejących

placówek opiekuńczo wychowawczych (np.: praca z dzieckiem niepełnosprawnym, praca

z dzieckiem niedostosowanym społecznie);

3) dostosowanie profilu istniejących placówek opiekuńczo - wychowawczych do potrzeb

przebywających w nich dzieci.

Cel 3. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w zapewnianiu właściwej opieki

i wychowania powierzonym im dzieciom.

Działania:

l) opracowanie standardów organizowania pieczy zastępczej w powiecie;

2) pomoc w organizacji grup wsparcia dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne

domy dziecka z terenu Powiatu Nowodworskiego, których celem będzie omawianie

bieżących problemów wnoszonych przez rodziny, dzielenie się własnymi doświadczeniami,

emocjami i refleksjami oraz poszukiwanie w oparciu o nie nowych rozwiązań

pojawiających się trudności;

3) zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego dla

rodziców zastępczych;

4) organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych w wymiarze podstawowym oraz rozszerzonym,

dającym uprawnienia do prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych

domów dziecka;

5) prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje istniejących rodzin zastępczych osób

prowadzących rodzinne domy dziecka.
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Cel 4. Poprawa sytuacji i funkcjonowania społecznego osób usamodzielnianych.

Działania:

1) udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz

zagospodarowanie w formie rzeczowej;

2) wsparcie w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych m.in. poprze umożliwienie

pobytu w mieszkaniu chronionym;

3) wsparcie w podnoszeniu kompetencji społecznych i zawodowych m.in. poprzez pomoc

w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i doskonaleniu umiejętności poruszania się po

otwartym rynku pracy np. organizowanie doradztwa zawodowego, organizowanie kursów

zawodowych oraz treningów umiejętności interpersonalnych.

Cel 5. Poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej.

Działania:

1) organizacja spotkań w ramach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, umieszczonego

w rodzinnej pieczy zastępczej;

2) organizacja konferencji i spotkań z instytucjami lokalnymi, zaangażowanymi w pomoc

dziecku i rodzinie, w celu ustalenia procedur współpracy w zakresie organizacji pieczy

zastępczej;

3) opracowanie i wydanie w formie elektronicznej i papierowej powiatowego informatora

skierowanego do przedstawicieli instytucji i służb, zaangażowanych w szeroko rozumianą

pomoc dziecku i rodzinie (np. opieka medyczna, oświata, pomoc społeczna),

przybliżającego ideę rodzicielstwa zastępczego, prawa i obowiązki osób sprawujących

pieczę zastępczą oraz rodziców naturalnych dzieci objętych pieczą zastępczą, oraz

opracowane procedury współpracy.

5. Limity rodzin zastępczych zawodowych.

Planowana liczba utworzenia

Rok rodzin zastępczych Liczba dzieci

zawodowych

2013 1 3

2014 2 6
_._._-

2015 2 6

29



Powiatowy Program Rozwoiu Pieczy Zastępczej na lata 2013 - 2015

6. Źródła finansowania programu.

środki własne powiatu,

dotacje celowe,

• środki EFS,

środki budżetu państwa (pozyskiwane np. w drodze otwarteg~~rsu ofert).
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