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1. Wstęp. 

 Podstawą  opracowania Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej jest art. 180 pkt. 

1 ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2011 Nr 149, poz.887 z póź. zm.). Ustawa określa iż zadania związane z zapewnieniem 

dzieciom pieczy zastępczej należą do zadań własnych powiatu. W myśl powyższego 

zapisu powiat w pełni odpowiada za funkcjonowanie systemu opieki nad dzieckiem 

zarówno w formie rodzinnej jak i instytucjonalnej, w tym również za finansowanie 

wszelkich działań z tego zakresu. Do głównych zadań w tym zakresie należą: 

organizowanie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przyznawanie świadczeń na 

pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, przyznawanie wynagrodzeń 

rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Ponadto 

Ustawa określa wiele świadczeń, które mogą być wypłacane rodzinom zastępczym i 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka fakultatywnie m.in. dofinansowanie wypoczynku 

poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 16 lat, pokrycie niezbędnych 
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wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz wystąpieniem zdarzeń 

losowych.  

Do zadań własnych powiatu należy również przyznawanie pomocy na 

kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie osobom opuszczającym, po 

osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo – wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo – terapeutyczną w 

przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia 

sądu. 

Ustawa podzieliła kompetencje między samorząd powiatowy i gminny w zakresie 

organizacji pieczy zastępczej, co należy do zadań własnych powiatu a pracą z rodziną 

biologiczną organizowaną przez gminę. Szczególny nacisk należy położyć na 

profilaktykę oraz pracę z rodziną biologiczną wtenczas lokalny program wspierania 

rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczo – opiekuńczych 

będzie przynosił wymierne efekty. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej ma być 

ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszelkich możliwych form wsparcia 

rodziny biologicznej. 

Opracowany poniżej program rozwoju pieczy zastępczej nakreśli w perspektywie 3 

letniej działania, których głównym celem będzie zapewnienie wystarczającej liczby 

miejsce w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, stosownych 

środków finansowych i właściwych warunków. 

2. Analiza rodzin zastępczych w powiecie. 
 
 Na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej do dnia 31.12.2011 roku 

funkcjonowały następujące typy rodzin zastępczych: 

� spokrewnione z dzieckiem – opiekę nad dzieckiem przejmują członkowie 

rodziny np. dziadkowie, rodzeństwo, wujostwo, itp.  

� niespokrewnione z dzieckiem – opiekę sprawują osoby prawnie obce dla dziecka 

� zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: 

• wielodzietne – w takiej rodzinie umieszcza się w tym samym czasie nie mniej 

niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności 

umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w takiej rodzinie 

zastępczej może się zwiększyć, 
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• specjalistyczne – tutaj umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo  

dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi 

szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym 

samym czasie nie więcej niż troje dzieci.  

• o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza się nie 

więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji 

życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie 

więcej niż o kolejne 3 miesiące.  

Od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) rodzinnej, 

2) instytucjonalnej. 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1) rodzina zastępcza 

a) spokrewniona ( małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku 

małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) 

b) niezawodowa (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku 
małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka)  

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 

i zawodowa specjalistyczna; 

2) rodzinny dom dziecka 

Ponadto na wniosek rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka w 

przypadku czasowego niesprawowania przez nich opieki może zostać ona powierzona 

rodzinie pomocowej.   

W latach 2008 – 2011 w Powiecie Głubczyckim funkcjonowały tylko rodziny 

spokrewnione  i niespokrewnione.  

Tabela 1. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Głubczyckim w latach 2008 – 2011 stan  
                na 31.12 każdego roku. 

LATA  
Typ rodziny zastępczej 2008 2009 2010 2011 

Spokrewnione 53 59 65 52 
Niespokrewnione 6 9 9 6 

RAZEM 59 68 74 58 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 
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Wykres 1. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Głubczyckim w latach 2008 – 2011 
                 stan  na 31.12 każdego roku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

Wykres 2. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Głubczyckim w latach 2008 – 2011  
                 stan na 31.12 każdego roku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

 
 
 
Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Głubczyckim w latach 2008 – 2011 
                z podziałem na poszczególne gminy stan na 31.12 każdego roku. 

LATA  
2008 2009 2010 2011 
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Rodziny  
zastępcze  

5 10 32 12 5 10 38 15 6 10 43 15 6 8 34 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 3. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Głubczyckim w latach 2008 – 2011  
                 z podziałem na poszczególne gminy stan na 31.12 każdego roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

 
Tabela 3. Liczba dzieci w rodzinach rodzin zastępczych w latach 2008 – 2011 stan na  
                31.12 każdego roku.  

LATA  
Typ rodziny zastępczej 2008 2009 2010 2011 

Spokrewnione 69 82 87 68 
Niespokrewnione 10 13 12 9 

RAZEM DZIECI W 
RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH 

79 95 99 77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR 
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Tabela 4. Rodzaje świadczeń, ich liczb i kwota wypłacanych rodzinom zastępczych  w Powiecie Głubczyckim w latach 2008 – 2011. 
Lata 

2008 2009 2010 2011 
 
 

Typ rodziny 

 
 

Świadczenie Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
rodzin/  
liczbę 
dzieci 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
rodzin/  
liczbę 
dzieci 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
rodzin/  
liczbę 
dzieci 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
rodzin/  
liczbę 
dzieci 

Pomoc pieniężna na 
częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania 
umieszczonego dziecka 

835 493.289 60 / 79 879 521.489 58 / 82 900 553.374 65 / 87 887 577.289 62/86 Rodziny 
spokrewnione 

Jednorazowa pomoc na 
pokrycie wydatków 
związanych z potrzebami 
dziecka przyjmowanego 
do rodziny 

5 4.447 2 / 5 7 8.897 5 / 9 2 3.200 1 / 3 1 500 1/2 

Pomoc pieniężna na 
częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania 
umieszczonego dziecka 

141 132.225 8 / 13 143 136.962 9 / 13 141 134.728 9 / 12 124 119.876 8/11 Rodziny 
niespokrewnione 

Jednorazowa pomoc na 
pokrycie wydatków 
związanych z potrzebami 
dziecka przyjmowanego 
do rodziny 

------ ------ ------ 3 4.700 3 / 3 ------ ------- ------ ------ ------- ------ 

RAZEM 981 629.961  1032 672.048  1043 691.302  1012 697.665 70/97 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań MPiPS. 
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Tabela 5.Struktura rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem stan w dniu 31.12 2011 r. 

Ogółem 49 

w  tym na wsi 19 

1 dzieckiem 39 

2 dzieci 7 

3 dzieci 3 

4 dzieci  0 

5 dzieci  0 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione z dzieckiem 

6 dzieci i więcej 0 

osoby samotne  24 Z wiersza 1  

małżeństwa 25 

 

Tabela 6. Struktura rodzin zastępczych niespokrewnionych  z dzieckiem stan w dniu 31.12 2011 r. 

Ogółem 6 

w  tym na wsi 3 

1 dzieckiem 4 

2 dzieci 1 

3 dzieci 1 

4 dzieci  0 

5 dzieci  0 

Rodziny zastępcze 

niespokrewnione z dzieckiem 

6 dzieci i więcej 0 

osoby samotne  1 Z wiersza 1  

małżeństwa 5 

 

Analizując powyższe zestawienia widzimy, że najwięcej rodzin zstępczych 

funkcjonuje na terenie Gminy Głubczyce. Związane jest to z faktem, iż jest to największa 

gmina, która wchodzi w skład powiatu. Najwięcej umieszczeń dziecka w rodzinie zastępczej 

dotyczy rodzin spokrewnionych, które są w sposób oczywisty zainteresowane pełnieniem 

opieki nad dzieckiem z ich bliskiej rodziny. Rodziny te zwykle zgłaszają się same do sądu 

rodzinnego lub są do niego kierowane przez ośrodki pomocy społecznej. W większości 

rodziny niespokrewnione tworzone są w ten sposób, iż sami kandydaci zgłaszają chęć 

podjęcia funkcji rodziny zstępczej.  

 3. Charakterystyka instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie. 
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Na terenie powiatu funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza wielofunkcyjna 

Dom Dziecka z siedzibą w Krasnym Polu wraz z filią typu interwencyjnego pod nazwą 

"Gniazdo" z siedzibą w Głubczycach. Dzieci zostają tam umieszczanie na podstawie 

postanowienia sądu. Dom Dziecka w Krasnym Polu  dysponuje 30 miejscami a filia 14.  W 

związku z powyższym dzieci z terenu naszego powiatu sporadycznie umieszczane są  w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

Aktualnie 1 dziecko przebywa w Domu Dziecka w Głogówku, 2 dzieci w Domu Dziecka w 

Skorogoszczy.  

Tabela 7. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej w latach 2008 – 2010 

Lata Miesięczny koszt utrzymania 
wychowanka w złotych : 2008 2009 2010 2011 2012 
- placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej 
Wielofunkcyjnej Dom 
Dziecka w Krasnym Polu 

 
1.888,00 

 
2.060,00 

 
2.070,90 

 
2.199,44 

 
2.336,63 

- Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej 
Wielofunkcyjnej Dom 
Dziecka w Krasnym Polu 
Filia Placówka 
Interwencyjna „Gniazdo” 
w Głubczycach 

 
2.123,00 

 
2.397,00 

 
2.363,10 

 
2.979,99 

 
4.579,01 

 
 

 Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 8. Liczba wydanych skierowań do placówki opiekuńczo – wychowawczej w latach 
2008 – 2011. 

Lata  
Placówka 2008 2009 2010 2011 

Liczba wydanych skierowań do 
placówki socjalizacyjnej Domu 
Dziecka  w Krasnym Polu: 

8 3 4 8 

- w tym dla dzieci Powiatu 
Głubczyckiego 

5 3 1 8 

- w tym dla dzieci z innych 
powiatów 

3 ------- 3 0 

Liczba wydanych skierowania do 
placówki interwencyjnej „Gniazdo” w 
Głubczycach: 

12 37 22 17 

- w tym dla dzieci Powiatu 3 5 8 6 
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Głubczyckiego 

- w tym dla dzieci z innych 
powiatów 

9 32 14 11 

Razem 20 40 26 25 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 9. Liczba dzieci opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą w latach 2008 

– 2011. 
Lata  

Placówka 2008 2009 2010 2011 
Liczba dzieci , które opuściły 
placówkę socjalizacyjną Dom 
Dziecka  w Krasnym Polu: 

7 6 10 4 

- w tym dzieci z Powiatu 
Głubczyckiego 

5 3 3 2 

- w tym dzieci z innych powiatów 2 3 7 2 

Liczba dzieci, które opuściły 
placówkę interwencyjną „Gniazdo” w 
Głubczycach: 

15 31 23 19 

- w tym  dzieci z Powiatu 
Głubczyckiego 

4 5 5 5 

- w tym dzieci z innych powiatów 11 26 18 4 

Razem 22 37 33 23 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR 
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Tabela 10. Rodzaj świadczenia, liczba i kwota wypłaconych w latach 2008 – 2011. 
Lata 

2008 2009 2010 2011 

 Rodzaj 
świadczenia 

Liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

------ -------- ------- 2 2 8.182 2 2 9.882 4 4 16.470 
 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

17 137 67.552 22 178 86.914 25 233 114.29
9 

28 247 118.57
2 
 

Dzieci z rodzin 
zastępczych 

Pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

1 1 2.000 3 3 8.500 6 6 19.500 3 3 8.000 
 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

3 3 10.482 3 3 5.941 3 3 17.117 3 3 16.470 
 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

4 34 19.720 4 36 17.501 6 41 20.258 7 28 13.835 
 

Dzieci z 
całodobowych 
placówek 
opiekuńczo - 
wychowawczych 

Pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

2 2 6.941 3 3 9.000 2 2 5.000 3 3 9.500 
 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

------ ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ 
 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 
 

1 12 5.929 1 12 5.929 1 8 3.953 ------ ------ ------- 

Młodzieżowe 
ośrodki 
wychowawcze 

Pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

------ ------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 2.500 
 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- Zakłady 
poprawcze 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 4 1.976 
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Pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 
 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań MPiPS. 



14 

 

Tabela  11. Liczba dzieci z Powiatu Głubczyckiego umieszczonych w pieczy zastępczej – 
rodzinnej     i instytucjonalnej razem  w latach 2008 – 2011. 

LATA Średnia za 
 lata 2008 - 2011 

 
Piecza zstępcza 

2008 2009 2010 2011  
Rodzinna 19 19 20 9 17 

Instytucjonalna 8 8 9 14 10 
RAZEM  27 27 29 23 27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

 
 

Wnioski z analizy pieczy zastępczej w powiecie w latach 2008 - 2011:  

1. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na 

przestrzeni lat 2008 – 2011 utrzymuje się prawie na stałym poziomie. 

2. Średnia liczba dzieci umieszczanych w pieczy instytucjonalnej z naszego powiatu za 

lata 2008 – 2011 wynosi 10. 

3. Średnia liczba dzieci umieszczanych w pieczy rodzinnej z naszego powiatu za lata 

2008 – 2011 wynosi 17. 

4. W roku 2011 w porównaniu do lat poprzednich nastąpił wyraźny spadek dzieci 

umieszczanych w pieczy zastępczej rodzinnej natomiast wzrost, jeżeli chodzi o 

umieszczanie w pieczy instytucjonalnej. 

 

 

4. Realizowane programy wspierające i promujące rodzicielstwo zastępcze. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach poszukuje różnych możliwości 

wspierania rodzicielstwa zastępczego. W roku 2011 był realizowany projekt „Rodzina = 

Przyszłość” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej. W 

ramach programu odbyły się warsztaty z rodzicami niespokrewnionymi 4 dni po 8 godzin 

dydaktycznych mające na celu udzielenia pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym dla 

zapewnienia im lepszego funkcjonowania, zdiagnozowania postaw rodzicielskich, 

uświadomienia rodzicom własnych postaw i wartości, wspieranie i motywowanie do działań 

prawidłowych, rozwiązywania bieżących problemów, zwiększenie wiedzy rodziców 

zastępczych ich kompetencji wychowawczych. Ponadto odbyła się zabawa Mikołajkowa, w 

której uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi niespokrewnionymi rodzicami zastępczymi, co 

przyczyniło się do ich integracji. W naszej opinii jak i z przeprowadzonych ankiet z 

uczestnikami wynika, że zakładane cele zostały osiągnięte. 
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5. Cele programu. 
 

 Celem głównym programu jest: 

„ Spójny i efektywny rozwój pieczy zastępczej w szczególności form rodzinnych „ 

5.1. Cele szczegółowe. 

5.1.1. Zorganizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej rodzinnej i  
           instytucjonalnej. 

 Cel ten jest spójny z  art.32 ust 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  
   rodziny i pieczy zastępczej o brzmieniu: „Pieczę zastępczą organizuje powiat”. 
  Działania: 

1. Zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w pieczy zastępczej dla dzieci z terenu 
naszego powiatu. 

2. Zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 

3. Zapewnienie środków finansowych na świadczenia przyznawane zgodnie z ustawą 
rodzinom zastępczym. 

5.1.2.  Zapewnienie specjalistycznego wsparcia rodzicom zastępczym w celu    
           prawidłowego  pełnienia  funkcji opiekuńczo – wychowawczej.    
  Cel ten wpisuje się w inicjowanie wszelkiego rodzaju specjalistycznego poradnictwa i 

terapii dla osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą ich dzieci oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej.  Ponadto należy umożliwi ć rodzinom zastępczym oraz 

prowadzącym rodzinny dom dziecka udział w szkoleniach mających na celu podnoszenie 

ich kwalifikacji i kompetencji jak również zapewnić pomoc i wsparcie w szczególności w 

ramach grup wsparcia.   

  Działania: 

1. Inicjowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych. 

2. Wspieranie rodziców zastępczych w wypełnianiu funkcji wychowawczych.  

3. Wspieranie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjalistycznych 

szkoleń. 

4. Umożliwienie korzystania z porad m.in. psychologa, pedagoga, prawnika, terapeuty 

uzależnień oraz innych specjalistów w ramach potrzeb. 

  5.1.3.  Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

Realizacja tego celu ma się przyczynić do pozytywnego klimatu społecznego wokół 

rodzicielstwa zastępczego i do zwiększenia spokrewnionych, niezawodowych rodzin 
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zastępczych, które są w stanie zapewnić dziecku optymalne warunki rozwojowe. 

Szczególny nacisk należy położyć na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze 

zapewniającym im tym samym lepsze przygotowanie merytoryczne do nawiązywania        

i budowania  wzajemnych kontaktów na linii rodzic – dziecko oraz  współpracy z  

rodzinami biologicznymi. 

 Działania: 
 

1. Promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz  

  rodzicielstwa zastępczego. 

3. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze poprzez akcje promujące ideę rodzicielstwa 

zastępczego. 

4. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. 

  

5.1.4. Zapewnienie dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo wychowawczej   

         wsparcia terapeutycznego. 

 Realizacja tego celu zapewni kompleksową pomoc psychologiczno – pedagogiczną  

wychowankom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  

Działania: 

1. Prowadzenie działań terapeutycznych z dziećmi, które wymagają tego typu 

oddziaływań np. terapia pedagogiczna, trening zastępowania agresji, trening 

psychologiczny, socjoterapia. 

2. Zatrudnianie odpowiednich specjalistów w placówce. 

 
5.1.5. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę  

           zastępczą  rodzinną i instytucjonalną poprzez wspieranie procesu  

           usamodzielnienia. 

  

Działania: 
 

1. Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego np. prawnik, psycholog. 

2. Nadzór i motywowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia. 
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3. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej szczególnie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 Rezultaty 

1. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie wartości rodziny poprzez 

podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne.  

2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo – 

wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych.  

3. Zwiększenie liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych.  

4. Zmniejszenie liczby dzieci w wieku poniżej 10 roku życia przebywających w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 

5. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjalistycznych  

     szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

 

6. Limit rodzin zastępczych zawodowych. 

Liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej w poszczególnych 

gminach Powiatu Głubczyckiego na podstawie danych otrzymanych z ośrodków pomocy 

społecznych  przedstawione są poniżej. 

 
Tabela 12. Liczba dzieci zagrożonych umieszczenie w pieczy zastępczej oraz liczba rodzin      

kwalifikujących się do pracy z asystentem rodziny. 
Gmina Liczba dzieci Liczba rodzin 

kwalifikujących się do 
pracy z asystentem rodziny 

Baborów 13 8 
Branice 24 10 
Głubczyce 63 37 
Kietrz brak danych 14 
RAZEM 100 69 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych. 

 

 Limit rodzin zawodowych  

Limit rodzin zawodowych określony został na podstawie powyższych danych 

przedstawia się następująco:  

1. Rok 2012 – 1 rodzina zastępcza zawodowa 
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2. Rok 2013 - do 2 rodzin zastępczych zawodowych 

3. Rok 2014 - do  3 rodzin zastępczych zawodowych 

 

7. Źródła finansowania programu. 

Źródłem finansowania zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2012 – 2014 są środki finansowe :  

• z budżetu powiatu, 

• z budżetu Państwa, zgodnie z art. 247 ustawy,  

• z budżetów samorządów gminnych, zgodnie z art. 191 ust.8 ustawy,  

• z budżetów powiatowych, zgodnie z art. 191 ust.4 ustawy  

• z odpłatności rodziców biologicznych, 

• z dotacji celowej, zgodnie z art. 197 ustawy, 

• inne środki. 

 

8. Adresaci programu. 

 

1. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej. 

2. Rodziny zastępcze. 

3. Rodzice naturalni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

4. Osoby usamodzielniane. 

5. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydaci do 

pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.  

6. Rodziny pomocowe sprawujący czasową opiekę nad dzieckiem pozbawionym 

opieki rodziców. 

7. Kierownictwo i wychowawcy wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej. 

 

9. Realizatorzy programu. 

 

Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach 

przy współpracy:  
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1. Rodzin zastępczych i pomocowych;  

2. Placówki opiekuńczo- wychowawczej;  

3. Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej;  

4. Sędziów i Kuratorów Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego;  

5. Organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych  

 

 

 

 

10. Zakończenie. 

 Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na 

lata 2012-2014 zawiera najważniejsze cele i kierunki działań wynikające z analizy potrzeb w 

tym zakresie. Główną ideą jest przekonanie, iż to rodzina w pełni gwarantuje właściwy 

rozwój człowieka. Dlatego szczególnie ważne staje się wspieranie rodzinnych form pieczy 

zastępczej. Ważne jest zatem dążenie do rozwoju systemu pieczy zastępczej poprzez 

pozyskiwanie rodzin zastępczych, szczególnie tych o charakterze zawodowym. Ponadto 

program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od pojawiających się 

potrzeb. 

 

 


