
Uchwała Nr             / 2012
Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia............................ 2012 roku

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, 3a i 4 oraz art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.)  

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e 

do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”

Na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i  
systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.  U.  z  2011  Nr  149,  poz.887  z  późn.zm.)  powiat  jest 
zobowiązany do opracowania i realizacji 3 - letnich powiatowych programów dotyczących 
rozwoju  pieczy  zastępczej,  zawierających  między  innymi  coroczny  limit  rodzin 
zastępczych zawodowych



Załącznik  do
Uchwały  Nr ......Rady Powiatu 
w Kłobucku z dnia.....................

Powiatowy Program 

 Rozwoju Pieczy Zastępczej

na lata 2012 - 2014

Kłobuck 2012
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„ 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.”

1. Wstęp 

Jedną z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie jest rodzina, która również 

stanowi  najbardziej trwałe środowisko wychowawcze dla dziecka. 

Celem polityki  prorodzinnej jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju rodziny. 

Realizacja  tego  celu  wymaga  wprowadzenia  rozwiązań,  które  pozwolą  zastąpić 

dominującą dotąd zasadę opiekuńczości państwa zasadą pomocniczości wobec rodziny. 

Umożliwienie  rodzinie  samodzielnego  zmierzenia  się  ze  swoimi  problemami 

zwiększa  jej  szanse  na  prawidłowe  funkcjonowanie  w  środowisku,  oraz  stymuluje 

aktywność własną i wyzwala potencjał rodziny.

 Podstawowym  zadaniem  jest  umacnianie  rodziny  i  przeciwdziałanie  jej 

dysfunkcjonalności. 

Z  nieprawidłowym  funkcjonowaniem  rodziny  wiąże  się:  ubóstwo,  bezrobocie, 

alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
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Niska  efektywność  działań  pomocowych,  skierowanych  do  rodzin  dysfunkcyjnych 

wynika  z   metod uzależniających od pomocy społecznej,  w tym kładzenie nacisku na 

pomoc finansową  bez   wykorzystania  form merytorycznych  np.  działań  edukacyjnych, 

wspierających,  terapeutycznych oraz aktywizujących.

Obowiązująca ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  dokonała 

zmian  w  pracy   z rodziną. 

 Główny  kierunek  zmian  jaki  wprowadziła  nowa  ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  

systemie pieczy zastępczej to przede wszystkim położenie nacisku na pracę z rodziną, by 

tam gdzie to możliwe nie dopuścić do odebrania dziecka rodzicom.

 W dotychczas obowiązującym systemie zbyt  łatwo były podejmowane decyzje o 

zabraniu dziecka z rodziny. 

 Z drugiej strony zbyt długo odkładało się decyzje o pozbawieniu praw rodzicielskich, 

co skazywało dziecko na długie przebywanie w opiece zastępczej. 

Celem  zmian  w  przepisach  jest  zreformowanie  systemu  opieki  zastępczej  oraz 

stworzenie  wielu  instrumentów  pomocy  rodzinom  w  kryzysie.  Nowa  ustawa  zakłada 

wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, wzrost zawodowych rodzin zastępczych, 

wprowadza  instytucje  organizatora  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  koordynatora  oraz 

asystenta rodziny. Ustawa przewiduje również wspieranie dziennej opieki nad dziećmi w 

świetlicach, ogniskach wychowawczych, placówkach specjalistycznych.

Nowe  rozwiązania  kładą  nacisk  na  współpracę  miedzy  instytucjami,  które  mają 

kontakt  z  dzieckiem.  Wzmocnione  mają  zostać  działania  profilaktyczne.  Rodziny 

zagrożone  kryzysem  mają  być  stale  monitorowane  przez  pracowników  socjalnych, 

pedagogów szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje, które kontaktują się z 

rodziną w tym także w razie potrzeby przez kuratorów sądowych i policję.

Program opieki nad dzieckiem i rodziną  oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej 

powinien być oparty o zasady:

- pracy z rodziną w środowisku jej zamieszkania,

- dobrowolności uczestnictwa,

- towarzyszenia rodzinie w podejmowaniu decyzji.
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 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonała  podziału 
kompetencji na gminę i powiat: 

             Gmina                                                                         Powiat

  Wspieranie rodziny                                                         Piecza zastępcza

    praca                                        pomoc w opiece                                           rodzinna 

  z rodziną                                i wychowaniu dziecka                                  i instytucjonalna

  naturalną

Powiat  organizuje  rodzinną  pieczę  zastępczą  w  następujących  typach  rodzin 

zastępczych :

1) Rodzina zastępcza :

a) spokrewniona  

b) niezawodowa  

c) zawodowa, w tym :

- pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

- specjalistyczna 

2) Rodzinny dom dziecka

3) Rodziny pomocowe  oraz instytucjonalna piecza zastępcza, która jest sprawowana w 

formie placówki opiekuńczo – wychowawczej.

2. Zadania własne powiatu
Do zadań własnych powiatu w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie 

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

2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  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; 

6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, 

rodzin pomocowych 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; 

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-

wychowawczych; 

9. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

10. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku 

niezbędnych badań lekarskich; 

11. prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 45 ustawy o wspieraniu rodziny i  

systemie pieczy zastępczej; 

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: 

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 
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innego powiatu,

b) wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych, prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych 

domach dziecka,

c) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne  domy  dziecka,  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  lub  regionalne  placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne,

d)  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;

14. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania   rodziny i 

systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego zgodnego z wymaganiami 

określonymi na podstawie art. 186 ust. 4; 

15. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa  w art. 193 

ust. 8. 

Wyżej cytowana ustawa określa zadania z zakresu administracji  rządowej realizowanej 

przez powiat.

3. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej
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 osób, o których mowa w art. 5 ust. 3. 

4. Nowe zadania powiatu wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej

W świetle  ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej  powiat  jest 

zobowiązany do realizacji nowych zadań takich jak: 

1. Przekształcenie rodzin niezawodowych na zawodowe,
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2. Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarczych 

na wniosek rodziny. Obligatoryjnie dla rodzin zastępczych wychowujących więcej niż 3 

dzieci, i dla rodzinnych domów dziecka wychowujących więcej niż 4 dzieci. 

3. Rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje 

prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w 

wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy  z zachowaniem wynagrodzenia – 

dzieci w tym czasie umieszcza się w rodzinie pomocowej, 

4. Wzrost świadczenia na miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej, zawodowej i niezawodowej

5. Dodatek  na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, 

6. Utrzymanie mieszkania - zadanie obligatoryjnie, dla  rodzin zawodowych, rodzinnych 

domów dziecka,  które wychowują więcej niż troje dzieci,

7. Wzrost wynagrodzenia dla rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego,

8. Utrzymanie rodziny pomocowej – min. 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie 

przez rodzinę zawodową lub rodzinny dom dziecka,

9. Remont mieszkania, domu – obligatoryjnie dla rodzinnych domów dziecka, 

fakultatywnie dla rodzin zastępczych, 

10. Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci w wieku  od 6 -18 lat raz w roku  

– fakultatywne, 

11. Zdarzenia losowe – fakultatywne, 

12. Pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo 

fakultatywnie, 

13. Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 1 koordynator na  15 rodzin. 

14. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

15. Prowadzenie poradnictwa, w tym poradnictwa specjalistycznego (m.in. prawnego, 

psychologicznego, pedagogicznego) i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i ich dzieci – zadania obligatoryjne,

16. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz pomocy w ramach grup wsparcia – 

obligatoryjnie.
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5.  Współfinansowanie  pobytu  dzieci  w  pieczy  zastępczej  przez 
samorządy gminne

Do zadań gminy zgodnie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  należy : 
1. Współfinansowanie pobytu dziecka w  rodzinach zastępczych  i placówkach. 

opiekuńczo-wychowawczych : 

-  10% - w pierwszym roku pobytu,

-  30% - w drugim roku, 

- 50% - w trzecim i następnych latach.

6. Charakterystyka  pieczy zastępczej na  terenie  powiatu  kłobuckiego
Rodzina jest podstawową i 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. 

Szczególną  funkcją  rodziny  jest  zaspokajanie  potrzeb:  bezpieczeństwa,  bliskiego 

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

samorealizacji, kontaktu intelektualnego.

W sytuacji, gdy rodzina nie zabezpiecza tych potrzeb, konieczne jest wsparcie 

rodziny  w rozwiązaniu problemów.

Po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwości  rozwiązania  problemów   w  rodzinie 

naturalnej, które nie przynoszą pozytywnego rezultatu dziecko umieszcza się w  pieczy 

zastępczej. 

Rodziny zastępcze, zaspokajając potrzeby dziecka kierują się  w szczególności:

1. dobrem dziecka,

2. poszanowaniem praw dziecka,

3. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

4. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój 

zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,

5. potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,

6. poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede 

wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem,
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7.  potrzebą  działań  w celu  utrzymywania  więzi  dziecka  z  rodziną  i  umożliwienia  jego 

powrotu do rodziny.

W  rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci  z różnymi dysfunkcjami, problemami 

zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinach tych  wychowuje 

się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.

Wychowankowie  mogą  pozostać  w  rodzinie  zastępczej  do  czasu  uzyskania 

pełnoletniości lub po uzyskaniu pełnoletniości, do czasu ukończenia szkoły, w której się 

uczą nie dłużej niż do 25 roku życia. 

Pobyt w rodzinie zastępczej ustaje w przypadku: 

- powrotu dziecka do rodziców,

- zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki, 

- usamodzielnienia się dziecka, 

- orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Do najczęstszych powodów objęcia dziecka opieką zastępczą należą: brak opieki, 

zainteresowania  ze  strony  rodziców  naturalnych,  zaniedbanie,  alkoholizm  obojga  lub 

jednego  z  rodziców,  sieroctwo,  choroba  psychiczna  lub  fizyczna  rodzica  naturalnego, 

prostytucja,  pobyt  w  zakładzie  karnym,  przedwczesne  rodzicielstwo,  niewydolność 

wychowawcza,  niezaradność  życiowa,  ubóstwo,  przemoc  w  rodzinie,  molestowanie 

seksualne.

Wśród problemów,  z  którymi  borykają  się  dzieci  trafiające do rodzin zastępczych 

należy  wymienić:  zaniedbania  zdrowotne,  higieniczne,  nadpobudliwość,  odrzucenie 

emocjonalne,  trudności  w  realizacji  obowiązku  szkolnego,  agresję,   nieumiejętność 

nawiązywania trwałych, głębokich relacji uczuciowych.

W  powiecie  kłobuckim  funkcjonują  42  rodziny  zastępcze  w  tym  26  rodzin 

spokrewnionych  i 16 niezawodowych, w których wychowuje się 56 dzieci. 

Ponadto  pełnoletni  wychowankowie  pieczy  zastępczej  zostają  objęci  pomocą  na 

usamodzielnienie w formie :

- pomocy na kontynuowanie nauki,

- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 

- pomocy na zagospodarowanie, 

- pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

- uzyskania zatrudnienia.

W  powiecie  kłobuckim  pomocą  na  usamodzielnienie  objętych  jest  14  wychowanków, 

kontynuujących naukę.
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Dotychczasowy system opieki nad dzieckiem  opierał  się na:

•  działaniach skoncentrowanych wyłącznie na dziecku, a nie na rodzinie (dotyczy to 

zarówno rodziny naturalnej, jak i rodziny zastępczej);

• przewadze  rodzin  zastępczych  spokrewnionych  z  dzieckiem  nad  rodzinami 

niespokrewnionymi;

• pozorności  pieczy  zastępczej  w  przypadku  wielu  rodzin  zastępczych 

spokrewnionych z dzieckiem;

• umieszczaniu dzieci nie mających rodzin spokrewnionych w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej;

•  braku kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe.

7. Limit rodzin zastępczych na lata 2012 – 2014
Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

powiat kłobucki przewiduje coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych na  lata:

1. Rok 2012 -  1 rodzina zawodowa.

2.  Rok 2013 - 2 rodziny zawodowe.

3.  Rok 2014 - 3 rodziny zawodowe.   

8. Dane dotyczące realizacji Programu
M i e j s c e   r e a l i z a c j i   P r o g r a m u
Teren Powiatu Kłobuckiego

C z a s   r e a l i z a c j i   P r o g r a m u :
Lata 2012 -2014

A d r e s a c i   P r o g r a m u :

➢ rodziny zastępcze,

➢ rodziny biologiczne,

➢ placówki opiekuńczo – wychowawcze,

➢ usamodzielnieni  wychowankowie  rodzin  zastępczych  i  placówek  opiekuńczo  – 

wychowawczych,

➢ rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

K o o r d y n a t o r   P r o g r a m u :
Koordynatorem działań  przewidzianych  w programie  jest  Powiatowe  Centrum Pomocy 

Rodzinie.
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Pa r t n e r z y   p r o g r a m u :

➢ Samorząd Powiatowy,

➢ Samorządy Gminne, 

➢ Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

➢ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,

➢ Szkoły,

➢ Samorząd  Województwa  -  Urząd  Marszałkowski,  Urząd  Wojewódzki  -  Wydział 

Polityki Społecznej, 

➢ Sąd Rodzinny, kuratorzy zawodowi i społeczni,

➢ Policja,

➢ Organizacje pozarządowe,

➢ Służba zdrowia.

Ź r ó d ł a   f i n a n s o w a n i a   P r o g r a m u :

➢ środki własne powiatu,

➢ środki samorządów gminnych,

➢ środki własne jednostek organizacyjnych powiatu,

➢ środki partnerów uczestniczących w Programie,

➢ dotacje celowe,

➢ środki EFS,

➢ środki budżetu państwa (pozyskiwane np. w drodze otwartego konkursu ofert),

➢ środki pozyskane z innych źródeł.

9. Cel   strategiczny   Programu
Celem  strategicznym  programu  jest  stworzenie  efektywnego  systemu  wspierania 

rodzin  z  terenu  powiatu  kłobuckiego  mających  trudności  w wypełnianiu  swoich  zadań 

opiekuńczych  oraz  zapewnienie  właściwej  opieki  i  warunków  do  wychowania  oraz 

kontynuowania  nauki,  a  także  pomoc  w  usamodzielnieniu  się  wychowankom 

pozbawionym opieki rodziców. 

Cel będzie realizowany poprzez oddziaływania w następujących obszarach:

1.Działania o charakterze profilaktycznym (zmierzające do stworzenia lokalnego systemu 

ochrony dziecka przed krzywdzeniem i wsparcia rodziny aby zapobiec separacji dziecka  z 

rodziny naturalnej).
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2.  Działania  interwencyjne  (zmierzające  do  zbudowania  systemu  pieczy  zastępczej 

zapewniającego  czasową  opiekę  i  wychowanie  dzieciom  w  przypadkach  niemożności 

sprawowania  opieki  i  wychowania  przez  rodziców).  Działania  ukierunkowane będą  na 

doskonaleniu  systemu  opieki  nad  dzieckiem  przebywającym  poza  naturalnym 

środowiskiem rodzinnym oraz pomoc dzieciom objętym zastępczymi formami wychowania 

w przystosowaniu się do samodzielnego życia.

3. Działania naprawcze skupiające się na reintegracji rodzin naturalnych dzieci objętych 

pieczą zastępczą.  Działania  koncentrować  się  będą na pracy z  rodzicami  naturalnymi 

dzieci z terenu powiatu kłobuckiego objętymi zastępczymi formami opieki nad zmianą ich 

sytuacji życiowej, a w efekcie umożliwieniu powrotu dziecka do środowiska rodzinnego, 

odbudowaniu  relacji  z  dziećmi  objętymi  zastępczymi  formami  opieki,  nawiązaniu  i 

umocnieniu  kontaktów  (wizyty,  kontakty  telefoniczne),  potwierdzających  przynależność 

dziecka  do  rodziny,  wzrostu  integracji  rodziny  naturalnej  poprzez  zwiększenie 

zaangażowania i poczucia odpowiedzialności rodziców za życie dziecka niebędącego pod 

ich bezpośrednią opieką.

10. Cele  operacyjne Programu
1.  Działalność  o  charakterze  profilaktycznym  zmierzająca  do  wytworzenia  lokalnego 

systemu  ochrony  dziecka  przed  krzywdzeniem  i  wspierania  rodziny  naturalnej  aby 

zapobiec separacji dziecka.

2. Podniesienie świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy wewnątrz rodzinnej.

3.  Promowanie  prawidłowych  metod  wychowawczych  w  stosunku  do  dzieci  z  rodzin 

zagrożonych przemocą. 

4. Upowszechnienie roli i znaczenia rodzinnych, zastępczych form opieki.

5.  Zapewnienie  opieki  dzieciom  całkowicie  bądź  częściowo  pozbawionym  opieki 

rodzicielskiej  poprzez tworzenie i  rozwój  infrastruktury rodzin zastępczych i  rodzinnych 

domów dziecka. 

6. Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych, placówek 

opiekuńczo wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, szkolnych 

ośrodków wychowawczych.

7. Integracja środowisk i działań na rzecz budowania jednolitego systemu pomocy dziecku 

i rodzinie.

13



11. Podsumowanie
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  stworzyło  powyższy  program  zgodnie  z 

ogólną koncepcją programu opracowanego na poziomie województwa oraz kierunkami 

polityki prorodzinnej państwa, jak również wypracowanymi i obowiązującymi standardami 

w  zakresie  pomocy  dziecku  i  rodzinie  istniejącymi  w  Unii  Europejskiej,  tak,  aby  móc 

skutecznie  i  efektywnie  pomagać  dziecku  i  rodzinie,  która  jest  podstawową  komórką 

społeczeństwa.

Opieka nad dzieckiem i rodziną jest jednym z kierunków działań lokalnego systemu 

pomocy społecznej w Powiecie.

Skuteczna pomoc dzieciom pozbawionym opieki oraz rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej wymaga skoordynowanego działania różnych instytucji: ośrodków 

pomocy społecznej, sądu rodzinnego i nieletnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

szkół,  przedszkoli,  powiatowego  centrum  pomocy  rodzinie,  rodzinnych  form  opieki 

zastępczej,  policji,  poradni  pedagogiczno-psychologicznej,  oraz  innych  instytucji 

zajmujących się rodziną i dzieckiem. 

Świadome poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne i socjalne, a także 

udzielana  pomoc  w  ramach  podejmowanej  interwencji  ma  na  celu  profilaktykę  i  

zapobieganie  różnym  formom  patologii  społecznej,  szczególnie  w  zakresie  opieki  i 

wychowania. 

Cele  będą  mogły  być  prawidłowo  realizowane  przy  współpracy  i  komunikacji  

pomiędzy organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc rodzinie i dziecku na terenie 

powiatu kłobuckiego.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wyznacza nowe kierunki działania 

oraz zakłada kontynuację działań uznanych za potrzebne.

Program  ma  charakter  otwarty  i  będzie  systematycznie  aktualizowany  w  miarę 

pojawiających  się  potrzeb.  W  lokalnym  systemie  działań  w  obszarze  rozwiązywania 

problemów społecznych wszystkie podmioty są ważne i należy brać ich opinię pod uwagę.  

Tak rozumiana współpraca zapewni  pełne i  kompleksowe działanie na  rzecz wsparcia 

dziecka i rodziny.
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12. Podstawy prawne

Działania w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,  realizowane  są na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa:

1.Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U z 2011 r. Nr 149, poz.887 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie 

rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz. 733),

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r Nr 292, poz. 1720),

5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie 

(Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

15


	Uchwala Nr   -XI-2012.pdf
	załącznik -  ...Program....pdf

