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NAJLEPSZE, CO MOŻESZ UCZYNIĆ DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA,
TO NIE DZIELIĆ SIĘ Z NIM SWOIM BOGACTWEM
LECZ POZWOLIĆ MU ODKRYĆ JEGO WŁASNE.

PCPR z definicji ustawy o pomocy
społecznej (ups) jest samorządową
jednostką organizacyjną działającą
w formie jednostki budżetowej,
wykonującą zadania własne Powiatu
z zakresu pomocy społecznej, pieczy
zastępczej oraz z zakresu administracji
rządowej.
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ZADANIA WŁASNE POWIATU W USTAWIE
O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej Starosta wykonuje za
pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (art. 182)
1.

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

2.

zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczowychowawczych;

3.

organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczowychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez
wspieranie procesu usamodzielnienia;

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;

ZADANIA WŁASNE POWIATU W USTAWIE
O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ, CD.
6.

organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne
domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia
funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

7.

organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,
w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
a)

grup wsparcia,

b)

specjalistycznego poradnictwa;

8.

powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek
opiekuńczo-wchowawczych;

9.

wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

10.

zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku
niezbędnych badań lekarskich

ZADANIA WŁASNE POWIATU W USTAWIE
O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ, CD.
11.

prowadzenie rejestru danych o zakwalifikowanych i prowadzących RZ i RDD

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


świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych….,



pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,



szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
prowadzenia rodzinnego 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;

A także sprawozdawczość rzeczowo-finansowa i przekazywanie informacji do BIG

INNE REGULACJE W USTAWIE O WSPIERANIU
RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ








Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie
należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej
niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów
Kierownik PCPR współpracuje z sądem w sprawach
dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice
zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad
nimi.
Kierownik PCPR składa zarządowi powiatu coroczne
sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy
rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie
systemu pieczy zastępczej.
Powiatowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej uchwalane są na podstawie zestawienia potrzeb,
o którym mowa w poprzednim punkcie

RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ


Wśród rodzin zastępczych wyróżniamy:



1. rodziny zastępcze spokrewnione



2. rodziny zastępcze niezawodowe



3. rodziny zastępcze zawodowe w tym: zawodowa pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego, zawodowa specjalistyczna, rodzinny dom dziecka

Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą zapewniają dziecku:
całodobową opiekę i wychowanie, dostęp do przysługujących świadczeń
zdrowotnych, kształcenie, możliwość wyrównywania braków rozwojowych
i szkolnych, rozwoju uzdolnień i zainteresowań. Zaspokajają potrzeby
emocjonalne, bytowe, zdrowotne, edukacyjne oraz religijne dzieci,
zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w ich życie
prywatne. Rodzina zastępcza przygotowuje dziecko do samodzielnego
i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych,
nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie
akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Opiekunowie winni
umożliwiać powrót dziecka do rodziny lub przysposobienie (chyba, że Sąd
postanowi inaczej). W realizacji tych zadań rodziny zastępcze wspiera
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM
ZASTĘPCZYM – ZASADY WSPIERANIA RODZINY

Świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka: 660 zł – miesięcznie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
spokrewnionej, 1000 zł – miesięcznie w rodzinie niezawodowej, zawodowej
lub rodzinnym domu dziecka. Na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie.
Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej jest
wykonywana na podstawie umowy zlecenia, w której określa się m.in. wysokość
miesięcznego wynagrodzenia oraz okres na jaki została ona zawarta. Rodzina
zastępcza zawodowa ma prawo do czasowego niesprawowania opieki nad
dzieckiem- „urlopu” w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.
Powiat zapewnia wówczas rodzinie zastępczej opiekę nad dziećmi – poprzez
powierzenie tej opieki rodzinie pomocowej. Rodzina pomocowa, którą może
zostać inna rodzina zast. niezawodowa lub zawodowa, lub rodzina przeszkolona
do tej funkcji.

ASPEKTY PIECZY ZASTĘPCZEJ - DLACZEGO
DZIECI SĄ UMIESZCZANE W PIECZY ZASTĘPCZEJ ?
Powodów umieszczania dzieci w pieczy zastępczej jest wiele. Nałogi rodziców
(alkoholizm, narkomania, hazard), zaniedbywanie podstawowych obowiązków
rodzicielskich, porzucenie dziecka, bezdomność, ale również ciężka,
uniemożliwiająca opiekę nad dzieckiem choroba, śmierć, pobyt w zakładzie
karnym, przemoc – to najczęstsze przyczyny umieszczania dzieci w pieczy
zastępczej. Ten ostateczny krok, jakim jest pozbawienie dziecka możliwości
pozostawania pod opieką własnych rodziców, poprzedza zazwyczaj okres pracy
z rodziną prowadzonej przez kuratora sądowego, pracownika socjalnego
i innych specjalistów mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do
wypełniania jej funkcji, pokonanie kryzysu w jakim się znajduje. Statystycznie
biorąc - od wielu już lat - ponad 60% ogółu rodzin zastępczych w naszym
powiecie stanowią rodziny zast. spokrewnione. Patrząc z perspektywy dziecka
umieszczonego w rodzinie zast. spokrewnionej, wydaje się, iż ten rodzaj opieki
bez wątpienia ma wiele plusów. Największym jest fakt ,że dziecko przebywa
pod opieką osób, które zna, z którymi łączą go więzy krwi, pozostaje w rodzinie
w której są jego korzenie. A zatem otoczenie jest dziecku znajome
i przewidywalne.

NIEKORZYSTNE ZJAWISKA MOGĄCE POJAWIAĆ SIĘ
W RODZINACH ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH
1.

Nasilenie problemów pokoleniowych – pojawiające się trudności czy problemy
wychowawcze mogą wynikać z różnicy wieku, często zbyt dużej w przypadku
dziadków,

2.

Powtarzalność przekazywania przez opiekunów zastępczych (dziadków)
niekorzystnych postaw i mechanizmów działania – dotyczy to szczególnie rodzin, w
których rodzice popełnili istotne błędy wychowawcze, nie potrafili wpoić własnemu
dziecku konieczności przestrzegania właściwych norm i zasad społecznych,

3.

Umieszczenie dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej może niestety
zaowocować zmniejszeniem motywacji rodziców biologicznych do podejmowania
działań mających na celu powrót dziecka pod ich opiekę. Rodzice ci często mają
złudne poczucie, że dla ich dziecka nie ma to żadnego znaczenia, czy wychowują go
mama i tata, jeżeli pozostaje pod troskliwą opieką dziadków.

Ilość rodzin zastępczych w powiecie nowotarskim w ostatnich latach w tym
spokrewnionych :
1)

2010 r. – ogółem 121 rodzin zast. – 99 rodz. spokrewnionych

2)

2011 r. – ogółem 122 rodzin zast. – 100 rodz. spokrewnionych

3)

2012 r. – ogółem 128 rodzin zast. – 72 rodz. spokrewnione

4)

2013 r. – ogółem 131 rodzin zast. – 72 rodz. spokrewnione

5)

2014 r. – ogółem 123 rodzin zast. – 71 rodz. spokrewnionych

DZIECKO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ
Dziecko zabrane ze swego rodzinnego domu i umieszczone w pieczy zastępczej
nagle znajduje się w sytuacji dla niego nowej, gdzie wszystko jest obce,
nieznane i niezrozumiałe. Dziecko może czuć się wówczas zagubione
i przerażone. Dominującymi uczuciami mogą być uczucia przykre dla
dziecka, takie jak: smutek, rozpacz i złość. Dziecko przeżywa złość,
upokorzenie i napięcie, gdyż zostało zabrane z domu wbrew swojej woli.
Powinno zatem znać powód, dla którego jego rodzice biologiczni nie mogą
sprawować nad nim opieki. Podawane informacje powinny być dostosowane
do wieku dziecka, jego stopnia rozwoju. Nie muszą być obszerne,
szczegółowe – bezwzględnie jednak muszą być prawdziwe.
Dziecko umieszczone w rodz. zastępczej ma za sobą bolesne historie, wnosi
zatem do tej rodziny „inność” i nieufność do świata. Często dzieci
te pochodzą z patologicznych środowisk, bywają zaniedbane, chore, czasem
agresywne, z nieprawidłowymi wzorcami zachowań. Wszystko to naraża
rodzinę zast. na różnorodne trudności i napięcia oraz utratę stabilności
systemu rodzinnego. Ważne jest, aby pozwalać dziecku wyrażać swoje
emocje, by dostrzegać i zaspokajać jego potrzeby, a tym samym pomagać mu
wykorzystać doświadczenie bycia dzieckiem biologicznym w rodzinie
i zastępczej dla swojego rozwoju.
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