Uchwała Nr XXVIII / 287 /2020
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim
na lata 2021-2023”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz.920 t.j.) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 t.j.)
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim
na lata 2021-2023” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021r.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Załącznik nr 1
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Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 21 grudnia 2020 roku
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WPROWADZENIE
Zadania związane z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej należą do zadań
własnych powiatu.
Na terenie Powiatu Sanockiego zadania związane z pieczą zastępczą realizuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, które zgodnie z Zarządzeniem Starosty
Powiatu Sanockiego Nr 98/11 z dnia 19 grudnia 2011r. pełni również funkcję Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej. PCPR odpowiada m.in. za: organizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, zapewnienie wymagającym tego dzieciom z terenu powiatu opieki i wychowania
w

całodobowych

placówkach

opiekuńczo-wychowawczych,

wspieranie

pełnoletnich

wychowanków pieczy zastępczej.
Powiat finansuje świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, wynagrodzenie
zawodowych rodzin zastępczych; pokrywa koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu
powiatu, umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej; pokrywa koszty
utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na swoim terenie. Ponadto powiat
finansuje

wszystkie

świadczenia

związane

z usamodzielnianiem

się

pełnoletnich

wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Powiat sprawuje zatem
w systemie opieki zastępczej funkcje organizacyjne, wspierające, administracyjne i kontrolne.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 180 pkt. 1 nakłada
obowiązek opracowania i realizacji przez powiat 3-letnich powiatowych programów
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin
zastępczych zawodowych.
Rada Powiatu Sanockiego w dniu 22 lutego 2018r. uchwaliła Powiatowy Program
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, który realizowany był przez Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. W związku z
upływającym okresem obowiązywania Programu, należało opracować nowy program, który na
bazie dotychczasowych doświadczeń uwzględnia m.in. organizowanie opieki

i

wychowania w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz określa
coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Na wstępie niniejszego programu przedstawiono system pieczy zastępczej w Powiecie
Sanockim, obrazujący funkcjonowanie pieczy zastępczej typu rodzinnego i instytucjonalnego.
W diagnozie zwrócono uwagę na problemy usamodzielnianych wychowanków rodzin
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zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wskazano instytucjonalne
i osobowe zasoby wsparcia i pomocy dla dzieci i rodzin zamieszkujących Powiat Sanocki.
W kolejnych częściach Programu zostały określone kierunki działań, które przyczynią się do
rozwoju systemu pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim.
Program zawiera również zagadnienia dotyczące ewaluacji i monitoringu pozwalające
na dokonanie oceny skuteczności celów i planowanych kierunków zmian.
W Programie ustalono limit rodzin zastępczych na lata 2021-2023, który może podlegać
zmianie w miarę możliwości finansowych Powiatu oraz potrzeb w tym zakresie.
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I.

DIAGNOZA

SYSTEMU

PIECZY

ZASTĘPCZEJ

W

POWIECIE

SANOCKIM
1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SANOCKIEGO
Powiat sanocki wchodzi w skład województwa podkarpackiego. Na zachodzie
graniczy z powiatem krośnieńskim, na północy z powiatem brzozowskim i przemyskim, a od
wschodu z leskim. W skład Powiatu Sanockiego wchodzi osiem gmin: jedna miejska – Sanok,
jedna miejsko – wiejska - Zagórz, sześć wiejskich: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok gmina, Tyrawa Wołoska i Zarszyn.
Poniższa tabela przedstawia powierzchnię oraz zaludnienie poszczególnych gmin.
Tabela Nr 1. Powierzchnia i liczba mieszkańców powiatu wg gmin (stan na 31.12.2019r.)
Gmina

Besko
Bukowsko
Komańcza
Sanok gmina
Sanok miasto
Tyrawa Wołoska
Zagórz
Zarszyn
Razem

Źródło : www.polskawliczbach.pl

Powierzchnia ( km²)
27
137
456
232
38
69
160
105
1.224

Ludność (tyś.)
4 508
5 495
4 541
18 086
37 359
1 978
13 126
9 292
94 385

2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE I LUDZKIE
Od stycznia 1999r. na terenie Powiatu Sanockiego funkcjonuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sanoku. PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu, która
realizuje zadania wynikające z:


ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821),



ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2020r. poz.
1876),



ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz. U. z 2020r. poz. 218 z późn. zm.),



ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.).
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku realizując swoje zadania współpracuje z:


ośrodkami pomocy społecznej,



instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Na terenie Powiatu Sanockiego funkcjonuje:


Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego (Dom Dziecka
im. św. Józefa w Sanoku),



Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu i Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei”
w Sanoku;



Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wolicy,



Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sanoku,



Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sanoku,



Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku,



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku.

Centrum dysponuje bazą lokalową oraz kadrową w formie zatrudnionych specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wspierających
działania rodzin zastępczych oraz instytucji współpracujących.
3. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE SANOCKIM
Każde dziecko potrzebuje szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych
i środowiska rodzinnego. Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka
i dlatego to ona powinna być w centrum zainteresowania społeczności lokalnych. Tylko
w sytuacji, kiedy dobro dziecka w rodzinie biologicznej jest zagrożone - rodzina nie spełnia
swoich funkcji, jest zbyt zdegradowana, nie zaspokaja potrzeb swoich członków, nie zapewnia
dziecku oparcia, nie uczy konstruktywnych sposobów radzenia sobie w życiu, opiekę nad
dzieckiem można powierzyć innej rodzinie – rodzinie zastępczej.
Umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej należy przede wszystkim mieć na względzie
jego podmiotowość i prawo do:


wychowania w rodzinie a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną - do
opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne
z dobrem dziecka;



powrotu do rodziny;



utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których
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Sąd zakazał takich kontaktów;


stabilnego środowiska wychowawczego;



kształcenia,

rozwoju

uzdolnień,

zainteresowań

i

przekonań

oraz

zabawy

i wypoczynku;


pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;



ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;



informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku
i stopnia dojrzałości;



ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;



poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;



dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.
W Powiecie Sanockim w 62 rodzinach zastępczych umieszczonych było 87

wychowanków – stan na dzień 30 czerwca 2020r. Liczbę rodzin zastępczych oraz liczbę dzieci
w nich umieszczonych przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 2. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających w Powiecie
Sanockim w latach 2018-2020
Rok/Typy
rodzin

Rodziny spokrewnione

Rodziny niezawodowe

Rodziny zawodowe

Liczba rodzin

Liczba
dzieci

Liczba rodzin

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

2018

43

53

16

18

4

10

2019

37

48

14

15

4

11

2020*

42

56

16

18

4

13

* dane na dzień 30.06.2020r.
Źródło: Dane PCPR w Sanoku

Przeważająca większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione z dzieckiem,
zazwyczaj są to dziadkowie oraz rodzeństwo. W roku 2018 w 43 rodzinach zastępczych
spokrewnionych przebywało 53 dzieci, w roku następnym liczba ta zmniejszyła się do 48
dzieci, które przebywały w 37 rodzinach, natomiast na koniec czerwca 2020 roku w 42
rodzinach spokrewnionych przebywało 56 dzieci.
Rodziny niezawodowe lub zawodowe tworzą małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi
lub rodzeństwem dziecka tj. ciotki, wujkowie, kuzynowie oraz inne osoby spokrewnione
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w dalszej niż pierwsza linia. Do tej grupy zalicza się również wszystkich rodziców zastępczych
niespokrewnionych

z

dzieckiem.

Liczba

rodzin

niezawodowych

i

zawodowych

funkcjonujących w powiecie sanockim w latach 2018 - 2020 utrzymywała się na podobnym
poziomie.
W latach 2018 - 2020 w związku z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom
powstawały nowe rodziny zastępcze, które sprawowały opiekę nad dziećmi powierzonymi im
przez sąd.
Tabela Nr 3. Liczba rodzin zastępczych utworzonych w latach 2018 - 2020 z przyjętymi
dziećmi
Liczba dzieci/Rok

2018

2019

2020 *

1 dziecko

6

6

4

2 dzieci

0

2

4

3 i więcej dzieci

0

0

1

Razem

6

8

9

* dane na dzień 30.06.2020r.
Źródło: Dane PCPR w Sanoku

Jak wynika z danych zawartych w Tabeli Nr 3 w roku 2018 powstało 6 rodzin
zastępczych, w 2019r. – 8 rodzin zastępczych, natomiast w 2020r. – 9 rodzin zastępczych.
Najczęściej tworzono rodziny zastępcze z jednym przyjętym dzieckiem, rzadziej
z dwójką. Tylko w 2020r. utworzono rodzinę zastępczą z trójką dzieci.
Tabela Nr 4 przedstawia dane dotyczące wieku dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych.
Tabela Nr 4. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2018-2020
Dzieci w pieczy
zastępczej
Wiek

2018

2019

2020*

0-3 lata

8

10

13

4-6 lat

7

5

8

7-13 lat

20

21

22

14-17 lat

26

20

24

18-24 lata

20

18

20

Razem:

81

74

87

* dane na dzień 30.06.2020r.
Źródło: Dane PCPR w Sanoku

6

Jak wynika z powyższej tabeli największy odsetek dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych stanowią dzieci w wieku od 7-17 lat, a najmniejszy dzieci w wieku 4-6 lat.
Kategoria wiekowa 18-24 to pełnoletni wychowankowie, którzy za zgodą rodziców
zastępczych przebywają w dotychczasowych rodzinach zastępczych pod warunkiem
kontynuowania nauki.
Po opuszczeniu pieczy zastępczej pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej
otrzymują pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie
i usamodzielnienie po zakończeniu procesu edukacji.
Tabela Nr 5. Wiek dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych w latach 2018-2020
Wiek

/Lata

2018

2019

2020*

0-3 lata

3

4

2

4-6 lat

1

0

3

7-13 lat

3

3

3

14-17 lat

3

2

2

18-24 lata

0

2

1

Razem

10

11

11

* dane na dzień 30.06.2020r.
Źródło: Dane PCPR w Sanoku

Z powyższych danych można wnioskować, że liczba dzieci, które przebywają
w rodzinach zastępczych zawodowych w poszczególnych kategoriach wiekowych w latach
2018 – 2020 utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Powiat Sanocki przyjmuje do swoich rodzin zastępczych dzieci pochodzące z innych
powiatów na zasadzie porozumień. Obecnie w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
sanockiego umieszczonych jest 13 wychowanków z innych powiatów. Także 9 wychowanków
pochodzących z terenu powiatu sanockiego przebywa w 8 rodzinach zastępczych
funkcjonujących na terenie innych powiatów.
Analizując sytuację dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej należy
zwrócić szczególną uwagę na przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Poniższa
tabela przedstawia najczęściej występujące przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej.
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Tabela Nr 6. Informacja na temat przyczyn umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
w latach 2018 – 2020
Dzieci umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej z
powodu:

2018

2019

2020*

Sieroctwa

4

4

4

Półsieroctwa

12

11

11

Uzależnienia rodziców od alkoholu

25

24

28

9

8

10

3

3

4

1

3

3

3

2

2

24

18

23

Bezradności w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych
Pobytu za granicą, co najmniej jednego
z rodziców
Długotrwałej lub ciężkiej choroby, co
najmniej jednego z rodziców
Niepełnosprawności co najmniej jednego
z rodziców
Inne
* dane na dzień 30.06.2020r.
Źródło: Dane PCPR w Sanoku

Jak wynika z danych najczęstszą przyczyną umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej było:


uzależnienie rodziców od alkoholu;



półsieroctwo;



bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;



inne tj. niepełnoletność matek biologicznych, osadzenie rodzica biologicznego
w zakładzie karnym, porzucenie dziecka.
Zaznaczyć w tym miejscu należy, że rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej jest

zbyt wolny w stosunku do potrzeb. Występuje niedobór rodzin zastępczych niezawodowych
i zawodowych. Brakuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin zastępczych.
Szczególnie dotkliwa jest niewystarczająca liczba rodzin zawodowych pełniących funkcje
pogotowia rodzinnego i specjalistycznych, do których mogłyby być kierowane dzieci
z deficytami wychowawczymi lub zdrowotnymi. W konsekwencji dzieci są kierowane np. do
placówek typu socjalizacyjnego, które nie są przygotowane do zapewnienia im odpowiedniej
opieki.
8

4. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE SANOCKIM
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna
piecza zastępcza sprawowana jest w formie:
a) placówki opiekuńczo-wychowawczej typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego,
specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego,
b) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
c) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Na terenie Powiatu Sanockiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo –
wychowawcza typu socjalizacyjnego tj. Dom Dziecka im. św. Józefa w Sanoku. Organem
prowadzącym Placówki jest Powiat Sanocki. Placówka przyjmuje małoletnich na podstawie
postanowienia sądu. Przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się również na uzasadnioną
prośbę rodziców czy samych dzieci, a także w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone
przez Policję lub inne służby.
Główne przyczyny umieszczenia dzieci w Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku to:
 uzależnienie rodziców od alkoholu,
 przemoc w rodzinie,
 bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodzin zastępczych.
Dom Dziecka w Sanoku jest placówką całodobową.
Liczbę dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 20182020 na terenie powiatu sanockiego obrazuje poniższa tabela.
Tabela Nr 7. Liczba dzieci przebywających w Domu Dziecka w Sanoku w latach 2018-2020
Liczba dzieci/Lata

2018

2019

2020*

Liczba dzieci pochodzących
z terenu powiatu
sanockiego

11

12

10

Liczba dzieci pochodzących
spoza terenu powiatu
sanockiego

20

18

17

* dane na dzień 30.06.2020r.
Źródło: Dane Dom Dziecka w Sanoku
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Tabela Nr 8 przedstawia dane dot. wieku wychowanków przebywających w Domu Dziecka
w Sanoku.
Tabela Nr 8. Podział wychowanków placówki ze względu na wiek
Wiek wychowanków

2018

2019

2020

Niemowlę z matką

0

0

0

2

2

1

4-6 lat

3

2

3

7-13 lat

11

9

7

14-17 lat

13

13

14

18-24 lata

2

4

2

Razem:

31

30

27

2-3 (dzieci umieszczone
wspólnie ze starszym
rodzeństwem)

Źródło: Dane Dom Dziecka w Sanoku

Spośród wszystkich dzieci przebywających w placówce większość stanowią dzieci
w wieku 14-17 lat.
Najwięcej wychowanków przebywało w placówce w roku 2018 – 31 osób.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie ogranicza rolę
instytucji w opiece nad małoletnimi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych – przez
wskazanie

terminów

etapowego

zmniejszania

liczby

wychowanków

placówek

i podwyższenia granicy wieku dla dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Zmiany te następują etapowo, tak by samorządy terytorialne mogły się do nich odpowiednio
organizacyjnie i finansowo przygotować.
Do dnia 1 grudnia 2020r. Dom Dziecka w Sanoku posiadał 26 miejsc. W związku
z art. 230 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny powiat zobowiązany był
do uzyskania standardu liczby miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego, który od 2021 r. ma wynosić 14 miejsc. Zmniejszenie liczby miejsc
w Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku z 26 do 14 spowodowało uzyskanie wymaganego
standardu. Na dzień 1 grudnia 2020r. w Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku przebywało
14 wychowanków, w tym 8 wychowanków z terenu powiatu sanockiego.
Średni miesięczny koszt pobytu w placówce wynosił: w 2018 roku – 4.959,38 zł,
w 2019 roku – 5.251,61 zł, a w 2020r. wynosi 4.646,03 zł.
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5. ANALIZA SWOT – MOCNE I SŁABE STRONY SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE SANOCKIM
Analiza SWOT jest metodą, która podkreśla zarówno mocne jak i słabe strony
funkcjonowania pieczy zastępczej w powiecie sanockim jak również szanse i zagrożenia,
które mogą wystąpić.
Istnieją zarówno mocne jak i słabe strony funkcjonowania pieczy zastępczej
w powiecie sanockim. Mocne strony wspomagają budowę systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną, jak również osłabiają zagrożenie realizacji programu. Natomiast na słabe strony
i zagrożenia należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż mogą one utrudniać lub nawet
uniemożliwiać realizację celów zawartych w programie.
MOCNE STRONY














wykwalifikowana kadra systemu
pomocy społecznej;
zatrudnienie
koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej;
stały kontakt PCPR z placówkami
oświatowymi
i
instytucjami
samorządowymi;
funkcjonowanie
placówki
opiekuńczo-wychowawczej;
organizowanie szkoleń dla rodzin
zastępczych i kandydatów na
rodziny zastępcze;
zaplecze do prowadzenia szkoleń,
spotkań dzieci przebywających
w
pieczy
zastępczej
dzieci
z rodzicami biologicznymi;
organizowanie dla wychowanków
rodzin
zastępczych
pomocy
wolontariuszy;
wspieranie
pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej w
procesie usamodzielnienia;
4 zawodowe rodziny zastępcze
doświadczenie,
wiedza,
kwalifikacje;
dostęp do pomocy specjalistycznej
dla
rodzin
zastępczych,
wychowanków,
rodziców
biologicznych oraz innych osób
potrzebujących wsparcia;

SŁABE STRONY









brak
specjalistycznych
rodzin
zastępczych
dla
dzieci
ze
specyficznymi potrzebami;
brak rodziny zastępczej zawodowej
pełniącej
funkcje
pogotowia
rodzinnego;
niewystarczająca
sieć
świetlic
środowiskowych;
brak propozycji pracy dla młodzieży
usamodzielniającej się;
trudności w pozyskaniu lokalu
mieszkalnego
dla
usamodzielniających
się
wychowanków pieczy zastępczej;
brak
świadomości
społecznej
o potrzebach w zakresie pieczy
zastępczej.
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SZANSE

dostęp do funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej i innych;
wsparcie finansowe ze źródeł
zewnętrznych ( MRPiPS);
współpraca i wymiana doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami
działającymi w systemie pieczy
zastępczej;
zatrudnienie
koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej i
specjalistów do pracy z rodziną i
dzieckiem
(psycholog,
psychoterapeuta, prawnik);









ZAGROŻENIA

brak osób chętnych do sprawowania
funkcji
rodziny
zastępczej
niezawodowej i rodziny zastępczej
zawodowej;
niewystarczające środki finansowe
z powiatu na realizację zadań
w zakresie pieczy zastępczej;
ewentualne zmiany modelu polityki
społecznej;
wzrastająca liczba osób w tym dzieci
z
problemami
psychicznymi
(depresje, okaleczenia, zaburzenia
adaptacyjne);
brak współpracy ze strony rodziców
biologicznych w celu powrotu dziecka
do rodziny;

Z analizy wynika, że działania podejmowane przez organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej rozciągnięte są na niemalże wszystkie obszary funkcjonowania pieczy
zastępczej i dotykają różnorodnej tematyki – począwszy od pozyskiwania i przygotowania
kandydatów, poprzez wspieranie istniejących już rodzin zastępczych, do współpracy
z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka i rodziny, szczególnie działającymi
w środowisku lokalnym.
Spośród

wyszczególnionych

potrzeb,

jako

priorytetowe

potraktować

należy

promowanie rodzicielstwa zastępczego celem pozyskiwania i szkolenia kandydatów oraz
osób pełniących funkcje rodziny zastępczej, wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych, zwiększenie ilości rodzin zastępczych, a w szczególności rodzin zastępczych
zawodowych.
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II. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU
Celem głównym Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Sanockim na lata 2021-2023 jest:
Zintegrowany system pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim.
Priorytetem dla działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi, jest
zapewnienie wychowania w rodzinie biologicznej. Jednakże, w przypadkach gdy takie
wychowanie jest niemożliwe, priorytetem jest umieszczenie w rodzinnej formie opieki
zastępczej, tak aby tylko w ostateczności dzieci trafiały do placówek opiekuńczowychowawczych.
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych.

Cel szczegółowy Nr 1
Wspieranie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
Kierunki działań:
1) Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, dotarcie do jak najszerszej grupy
mieszkańców powiatu, zaistnienie w ich świadomości oraz pozyskanie nowych
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej
niezawodowej, poprzez: prowadzenie naboru kandydatów, prowadzenie szkoleń dla
rodzin zastępczych i kierowanie na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej i rodziny zastępczej zawodowej;
2) Tworzenie niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, w tym finansowanie
wynagrodzeń i kosztów bieżącego funkcjonowania nowo powstających rodzin;
3) Wspieranie rodzin zastępczych poprzez szkolenia mające na celu podnoszenie ich
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, dostarczanie wiedzy i umiejętności
w zakresie opieki i wychowania, pomoc w prowadzeniu mediacji w sytuacjach
konfliktowych,

umożliwienie

udzielania

pomocy

specjalistycznej

rodzinom

zastępczym w miejscu ich zamieszkania; a także poprzez zapewnianie rodzinom
zastępczym

dostępu

do

specjalistycznego

poradnictwa

w szczególności:

psychologicznego, psychoterapeutycznego, prawnego w siedzibie PCPR;
4) Inicjowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych;
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5) Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym w formie „rodzin pomocowych” zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich;
6) Koordynacja lokalnych instytucji i służb oraz środowiska lokalnego na rzecz
aktywizacji rodziny biologicznej

w celu poprawy własnej sytuacji życiowej oraz

zmiany stylu życia oraz współpraca z rodzicami biologicznymi dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej na rzecz reintegracji
rodziny;
7) Współpraca z instytucjami w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy zastępczej;
8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzicielstwa
zastępczego;
9) Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy
zastępczej, aby mogły pełnić właściwe funkcje opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci,
poprzez

zatrudnienie

specjalistów

do

pracy

z

rodziną

m.in.

psychologa,

psychoterapeuty, prawnika;
10) Okresowa ocena sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej, kontrola rodzin
zastępczych i placówki opiekuńczo - wychowawczej, zgodnie z wytycznymi ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Oczekiwane efekty:
1) Wzrost liczby rodzin zastępczych - niezawodowych i zawodowych;
2) Kompleksowa diagnoza i selekcja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
3) Pomoc specjalistyczna dla rodzin zastępczych;
4) Powstanie grupy wsparcia rodzin zastępczych;
5) Zmniejszenie liczby wychowanków powracających do placówki;
6) Poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych;
7) Utrzymanie standardu przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
8) Wsparcie rodziców zastępczych przez organizacje pozarządowe.
Wskaźniki:
 Liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 Liczba rodzin zastępczych zawodowych i liczba rodzin zastępczych niezawodowych;
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 Liczba osób, które otrzymają świadectwo kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej;
 Liczba rodzin zastępczych korzystających z pomocy specjalistycznej;
 Działająca grupa wsparcia dla rodziców zastępczych;
 Liczba wychowanków z rodzin zastępczych umieszczanych w placówkach;
 Liczba rodzin, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania;
 Liczba wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
które powróciły do rodzin biologicznych;
 Liczba wychowanków w placówce, czas pobytu wychowanka w placówce, liczba
wychowawców i specjalistów, stan bazy lokalowej, formy wsparcia wychowanków;
 Liczba organizacji udzielających wsparcia oraz specyfika udzielonego wsparcia.

Cel szczegółowy Nr 2
Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo - wychowawczych
Kierunki działań:
1) Wczesne przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
i rodzin zastępczych do usamodzielnienia;
2) Działania przyczyniające się do kształtowania pozytywnego wizerunku wychowanków
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
3) Organizowanie grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków;
4) Podnoszenie umiejętności prospołecznych oraz umiejętności poruszania się na rynku
pracy (CV, autoprezentacja, indywidualny plan rozwoju zawodowego itd.);
5) Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie;
6) Organizowanie wsparcia w postaci mieszkania dla usamodzielnianych wychowanków;
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami wspierającymi
wychowanków rodzin zastępczych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Oczekiwane efekty:
1) Dobre przygotowanie wychowanka do procesu usamodzielnienia, w tym nabycie
umiejętności prospołecznych i poruszania się po rynku pracy;
2) Pozytywny wizerunek wychowanka w społeczności lokalnej;
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3) Powstanie grup wsparcia;
4) Wsparcie materialne wychowanka startującego w dorosłość, w tym w postaci
mieszkania;
5) Wsparcie

wychowanków

rodzin

zastępczych

i

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych w ramach zadań statutowych różnych instytucji oraz organizacji
pozarządowych.
Wskaźniki:
1) Pozytywny wynik oceny realizacji programu usamodzielnienia;
2) Liczba pracodawców przyjmujących wychowanków na praktykę, liczba właścicieli
wynajmujących mieszkania dorosłym wychowankom itp.;
3) Liczba grup wsparcia i liczba uczestników;
4) Liczba wychowanków, którzy nabyli umiejętności poruszania się na rynku pracy,
liczba zatrudnionych wychowanków;
5) Liczba mieszkań chronionych, mieszkań usamodzielnianych, mieszkań socjalnych;

6) Rodzaj uzyskanego wsparcia, liczba wychowanków korzystających ze wsparcia.
Cel szczegółowy Nr 3
Standard usług w zakresie pieczy zastępczej
Kierunki działań:
1) Opracowanie i wdrożenie projektów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji kadr
wspierających pieczę zastępczą;
2) Udział w szkoleniach i konferencjach w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
3) Upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną;
4) Współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz wsparcia rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
5) Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
6) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez osoby zatrudnione u Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
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Oczekiwane efekty:
1) Podniesienie wiedzy i umiejętności wśród kadr współpracującej w obszarze pomocy
rodzinie i dziecku;
2) Wdrożenie dobrych rozwiązań w obszarze pomocy rodzinie i dziecku w powiecie
sanockim.
Wskaźniki:
1) Liczba projektów i liczba beneficjentów realizowanych projektów;
2) Liczba pracowników instytucji wspierających pieczę zastępczą wdrażających nabyte
umiejętności oraz sprawdzone rozwiązania w obszarze pomocy rodzinie i dziecku;
3) Formy wsparcia pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i innych
instytucji działających w obszarze wsparcia rodziny.

Adresaci programu
1) Wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej;
2) Rodziny zastępcze;
3) Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Termin realizacji: Okres realizacji programu.
Realizatorzy:
1)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku - Organizator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej,

2)

Dom Dziecka w Sanoku im. Św. Józefa w Sanoku – w zakresie pieczy instytucjonalnej.

III. FINANSOWANIE PROGRAMU
Projektowane źródła finansowania Programu:
1) Środki własne powiatu;
2) Środki pozyskane w ramach konkursów z MRPiPS, a także dotacje celowe z budżetu
państwa na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu
lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną;
3) Środki finansowe pozyskane z samorządów gminnych, zobowiązanych partycypować
w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej;
4) Środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych;
5) Inne.
17

IV. EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU
Monitorowanie niniejszego programu będzie procesem ciągłym, gdyż jest to związane
z właściwym wypełnianiem zadań powiatu określonych ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Corocznie stopień i ocena efektów realizacji programu będzie
dokonywana podczas sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone do Programu:
1) Instytucje wsparcia rodziny,
2) Ośrodek Adopcyjny,
3) Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku,
4) Instytucje systemu pomocy społecznej,
5) Placówki oświatowe,
6) Organizacje pozarządowe,
7) Kościoły i związki wyznaniowe,
8) Sądy rodzinne,
9) Media.
Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od
pojawiających się potrzeb, zmieniających się przepisów oraz otrzymywanych i pozyskiwanych
funduszy.
Podsumowując należy wspomnieć, ze podstawowym zadaniem jakie powinno być
realizowane przez wszystkie służby pomocy społecznej jest profilaktyka, czyli zapobieganie
kierowaniu dzieci do zastępczych form opieki. W obszarze tym należy położyć szczególny
nacisk na profesjonalna pracę z rodziną w jej środowisku naturalnym. Działania
wspomagające i wspierające rodzinę pozwolą na wzmocnienie jej podstawowych funkcji,
a tym samym ograniczą wzrost liczby orzeczeń Sądu Rodzinnego o umieszczeniu dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Realizacja tego zadania
wymaga ścisłej współpracy i zaangażowania wielu instytucji i organizacji zajmujących się
statutowo opieką nad rodziną i dzieckiem.
Koordynator Programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jako Organizator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
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V.

COROCZNY

LIMIT

RODZIN

ZASTĘPCZYCH

ZAWODOWYCH

DLA POWIATU SANOCKIEGO
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza obowiązek
planowania i limitowania rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie. Na podstawie
analizy danych dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej oraz uwzględniając realne
możliwości finansowe powiatu ustala się limit rodzin zastępczych zawodowych w latach
2021-2023 jak w poniższej tabeli.
Tabela Nr 9. Zakładany limit rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących
w powiecie sanockim w latach 2021-2023
ROK
Zawodowe rodziny zastępcze
Różnica w stosunku do roku
poprzedniego

2018 2019 2020
4
0

4
0

4
0

Limit rodzin zastępczych
zawodowych na lata
2021
2022
2023
4
5
6
W tym przekształconych
z rodzin niezawodowych
0
1
1

Źródło : Opracowanie własne PCPR Sanok

Program zakłada, utworzenie w latach 2021-2023 dwóch rodzin zastępczych
zawodowych poprzez przekształcenie istniejących rodzin niezawodowych.
Należy podkreślić, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku podejmuje
działania na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych. PCPR w Sanoku
promuje ideę rodzicielstwa zastępczego, prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziców
zastępczych i zachęca mieszkańców powiatu do takiej aktywności.
Zaznaczyć w tym miejscu należy, że rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej jest
zbyt wolny w stosunku do potrzeb. Występuje niedobór rodzin zastępczych niezawodowych
i zawodowych. Brakuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin zastępczych.
Szczególnie dotkliwa jest niewystarczająca liczba rodzin zawodowych pełniących funkcje
pogotowia rodzinnego i specjalistycznych, do których mogłyby być kierowane dzieci
z deficytami wychowawczymi lub zdrowotnymi.
W sytuacji braku chętnych rodzin do przekwalifikowania się bądź braku rodzin
spełniających warunki do pełnienia tej funkcji rodziny zastępcze zawodowe nie powstaną.
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ZAKOŃCZENIE
Nałogi

rodziców

(alkoholizm,

narkomania),

zaniedbywanie

podstawowych

obowiązków rodzicielskich, porzucenie dziecka, ale również ciężka, uniemożliwiająca opiekę
nad dzieckiem choroba, śmierć, pobyt w zakładzie karnym, przemoc – to występujące obecnie
problemy społeczne. Trudna sytuacja, w której znajduje się rodzina dotyka najbardziej
dziecko, bo to właśnie ono doświadcza skutków rodzinnego kryzysu.
Dziecku, które musi znaleźć się poza rodziną biologiczną należy stworzyć dogodne
warunki najbardziej zbliżone do rodzinnych, niezależnie na jak długo trafia do innych form
opieki zastępczej.
Piecza zastępcza zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną
umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub - gdy jest to niemożliwe - dążenie do
przysposobienia dziecka. Przygotowuje także dziecko do godnego, samodzielnego
i odpowiedzialnego życia oraz pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki.
Uczy nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych
kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty
i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych. Zaspokaja potrzeby emocjonalne,
bytowe, zdrowotne, edukacyjne i kulturalno-rekreacyjne dziecka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jako Organizator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Powiecie Sanockim opracowało powyższy program tak, aby móc skutecznie
i efektywnie pomagać dziecku pozostawionemu bez właściwej opieki.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 wyznacza nowe
kierunki działania oraz zakłada kontynuację działań podejmowanych wcześniej.
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