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SPRAWOZDANIE Z EFEKTOW PRACY
ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASWCZEJ
ZA ROK 2019

Pultusk, marzec 2020 r.

WSTP
Piecza zastepcza jest sprawowana w przypadku niemoZnogci zapewnienia opieki
i wychowania przez rodzicow. System pieczy zastcpczej to zespol os6b, instytucji i dzialan
majacych na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach,
gdy rodzice naturalni z roZnych powod6w nie mop realizowa6 obowiqzkow rodzicielskich.
Piecza zastepcza zapewnia:
1. Pracc z rodzina umoZliwiajaca powr6t dziecka do rodziny lub gdy jest to niemo2liwe —
daZenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku moZliwoki
przysposobienia dziecka — opiekc i wychowanie w §rodowisku zastepczym;
2. Przygotowanie dziecka do:
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego Zycia;
b) pokonywania trudno§ci zyciowych zgodnie z zasadami etyki;
c) nawiazywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i spolecznie akceptowanych
kontaktow z rodzina i rOwiegnikami, w celu lagodzenia skutkow dowiadczania straty
i separacji oraz zdobywania umiejctnoki spolecznych.
3. Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczegolnym uwzglcdnieniem potrzeb
bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.
Na podstawie przepis6w ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111, ze zm.) zadania powiatu w zakresie
pieczy zastcpczej starosta wykonuje za po§rednictwem organizatora rodzinnej pieczy
zastcpczej. Na terenie powiatu pultuskiego Zarzqdzeniem Nr 73/2011 Starosty
•

Pultuskiego z dnia 24 paidziernika 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pultusku zostalo wyznaczone do pelnienia tej funkcji.

Do zadwi organizatora rodzinnej pieczy zastcpczej nalety w szczegOlnoki:
1) prowadzenie naboru kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej zawodowej,
rodziny zastypczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie °sob kandydujacych do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zavviadczen kwalifikacyjnych
zawierajacych potwierdzenie ukoficzenia szkolenia, opinie o spelnianiu warunkow i (=Tic
predyspozycji do sprawowania pieczy zastepczej;
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3) organizowanie szkolen dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) zapewnienie badali psychologicznych kandydatom do pelnienia funkcji rodziny
zastepczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastepczym i osobom
prowadzqcym rodzinne domy dziecka;
5) zapewnianie rodzinom zastepczym oraz prowadzqcym rodzinne domy dziecka szkolen
majqcych na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorqc pod uwage ich potrzeby;
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawujqcym rodzinnq piecze zastcpczq,
w szczegOlnoSci w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastepczych oraz prowadz4cych rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy;
8) wspolpraca ze §rodowiskiem lokalnym, w szczegolno§ci z cArodkami pomocy
spolecznej, centrum uslug spolecznych, sqdami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oSwiatowymi, podmiotami leczniczymi, a take ko§ciolami i zwiqzkami wyznaniowymi oraz
z organizacjami spolecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osob sprawujqcych rodzinnq piecze zastepczq
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawujqcym rodzinnq piecze zastcpczq,
w szczegolnoSci w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinie zastepczej
oraz w rodzinnym domu dziecka take oceny rodzina zastepczych oraz prowadzqcych
rodzinny dom dziecka;
12) prowadzenie dzialalno§ci diagnostyczno-konsultacyjnej, ktorej celem jest
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osob zglaszajqcych gotowok do pelnienia funkcji
rodziny zastepczej zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej oraz prowadzenia
rodzinnego domu dziecka, a takze szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osob
sprawujqcych rodzinn4 piecze zastepczq oraz rodzicow dzieci objctych tq pieczq;

3

13) przeprowadzanie badan pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o ktorej
mowa w art. 42 ust.7 cyt. Ustawy, dotyczqcych kandydatow do pelnienia funkcji rodziny
zastypczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnianie rodzinom zastypczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzqcym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, kt6re ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdzialanie zjawisku wypalenia zawodowego;
15) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastypczej szkolen majqcych na celu
podnoszenie ich kwalifikacji;
16) przedstawianie starokie i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektow pracy;
17) zglaszanie do o§rodkOw adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowanq sytuacjq
prawnq, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajqcych;
18) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastypcza albo
prowadzqcy rodzinny dom dziecka okresowo nie mote sprawowao opieki, w szczegolnoki
z powod6w zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku upowa2niony jest
do sprawowania kontroli nad rodzinami zastcpczymi i prowadzqcymi rodzinne domy dziecka,
ktOre funkcjonujq na terenie powiatu pultuskiego, zgodnie z art. 38b ust. 2 w/w ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej.
W roku sprawozdawczym zostalo przeprowadzonych 6 kontroli rodzin zastepczych,
•

w tym 2 zawodowych i 4 niezawodowych. Wszystkie rodziny uzyskaly pozytywne wyniki
kontroli. Szczegolowe zestawienie wynik6w powy2szej kontroli zawiera Zalqcznik nr 4.
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Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 w/w Ustawy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pultusku zobowiazane jest jako organizator rodzinnej pieczy zastypczej do przedstawiania
Starokie i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektow pracy. W kolejnych punktach
niniejszego sprawozdania przedstawiono sposob realizacji zadan organizatora rodzinnej
pieczy zastcpczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku w roku 2019.
RODZINNA PIECZA ZAST4PCZA
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku, przyjyty
Uchwalq Nr 435/2017 Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia 19 lipca 2017r., okre§la zadania
Zespolu ds. Pieczy Zastcpczej.
Wedlug stanu na 31 grudnia 2019r. w Zespole ds. Pieczy Zastypczej pracowalo
2 koordynatorow rodzinnej pieczy zastypczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracc
z dotacji celowej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastcpczej na rok 2018. Ponadto z Zespolem wspOlpracowal: psycholog, pedagog oraz
pracownik socjalny.
Zgodnie z zaloeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastepczej, formami rodzinnej pieczy zastepczej sa:
1)

rodzina zastypcza:

a.

spokrewniona,

b.

niezawodowa,

c.
zawodowa, w tym zawodowa peiniaca funkcje pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna;
2)

rodzinny dom dziecka.

W roku 2019 — wedlug stanu na dzieh 31 grudnia — w powiecie pultuskim funkcjonowalo
45 rodzin zastcpczych oraz 1 rodzinny dom dziecka, w ktOrych iqcznie przebywalo 71 dzieci,
w tym 16 pelnoletnich wychowankow.
Tabela poniej przedstawia liczbe poszczegolnych typ6w rodzinnej pieczy zastcpczej
funkcjonujacej na terenie powiatu pultuskiego z vvyszczegolnieniem tych rodzin, ktore
powstaly w 2019r. oraz tych, ktore zostaly rozwiazane w 2019r.
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Rodziny zastepcze

Liczba rodzin na

Rodziny powstale

Rodziny rozwipane

dzien 31.12.2019r.

w 2019r.

w 2019r.

Spokrewnione

25

2

4

Niezawodowe

17

0

1

Zawodowe

3

1

0

(przeksztalcona z rodziny
niezawodowej)

Rodzinny dom dziecka

0

1

0

radio: opracowanie wiasne na podstawie danych z PCPR w Pultusku

Na terenie powiatu pultuskiego nie funkcjonuj4 instytucjonalne formy pieczy zastcpczej.

Ponizsza tabela przedstawia liczbe dzieci w rodzinnej pieczy zastcpczej
z wyszczegolnieniem liczby dzieci, ktore zostaly umieszczone w 2019r. oraz dzieci, ktore
opu§cily w 2019r. rodzinnq piecze zastcpcm.
Rodzina zastepcza

Liczba dzieci na dzieri

Liczba dzieci

Liczba dzieci, ktore

31.12.2019r.

umieszczonych

opugcily rodzinnt

w 2019r.

piecze zastepcm

Spokrewn lona

31

3

7

Niezawodowa

22

0

2**

Zawodowa

11

7*

7

Rodzinny dom

7

0

1

dziecka
*w tym dwoje dzieci umieszczonych w wyniku przeksztalcenia rodziny zastepczej niezawodowej w zawodowa
**jedno dziecko wraz z rodziny zastepcza zmienito miejsce zamieszkania
ZrOdlo: opracowanie wiasne na podstawie danych z PCPR w Puttusku.

Spo§rod dzieci opuszczajgcych rodzin piecze zastepczq w 2019r. siedmioro dzieci
powrOcilo do rodzicow biologicznych, dwoje, w zwiazku z umowa zawarta z rodzinq
zastcpcza niezawodowa, automatycznie zmienilo forme pieczy zastcpczej na zawodowa,
piccioro os6b pelnoletnich z rodzinnej pieczy zastcpczej usamodzielnia sic, natomiast
czworka dzieci zostala przysposobiona.
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Zdecydowana wickszok dzieci przebywa w rodzinach zastcpczych dlugoterminowo
tzn. powyZej 3 lat. Dotyczy to zarowno rodzin zastcpczych spokrewnionych, rodzin
zastcpczych niezawodowych oraz rodzinnego domu dziecka.
PoniZsza tabela przedstawia liczbc usamodzielnianych vvychowankow wedlug stanu
na dzien 31 grudnia 2019r., z podzialem na formy pieczy zastcpczej, ktOre
Forma pieczy zastepczej

Liczba osob
usamodzielnianych

•

Usamodzielniani z rodzin zastcpczych spokrewnionych

10

Usamodzielniani z rodzin zastcpczych niezawodowych

6

Usamodzielniani z rodzin zastepczych zawodowych

1

Usamodzielniani z rodzinnego domu dziecka

1

ro lo: opracowanie wlasne na podstawie danych z PCPR w Pultusku.

REALIZACJA ZADAN NALEZACYCH DO ORGANIZATORA RODZINNEJ
PIECZY ZASWCZEJ

1,1

Prowadzenie naboru kandvdatOw do pelnienia funkcji rodziny zastepczei zawodowej,

rodziny zastoczei niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku realizujqc zadania organizatora
•

rodzinnej pieczy zastcpczej, zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 15/2016 Dyrektora PCPR
w Pultusku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania
kandydatOw do peinienia funkcji rodziny zastcpczej niezawodowej, rodziny zastcpczej
zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w PCPR w Pultusku, prowadzi
nabOr kandydat6w do peinienia funkcji rodziny zastcpczej niezawodowej, zawodowej oraz do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
W 2019r. do tutejszego Centrum zglosilo sic nie zglosil sic Zaden kandydat do pelnienia
funkcji rodziny zastcpczej niezawodowej i zawodowej.
Natomiast zawarto umowe z rodziny niezawodowq spelniajqcq warunki do peinienia
funkcji rodziny zastcpczej zawodowej na jej wniosek (rodzina posiadala wymagane
kwalifikacje zgodnie z Ustawq).
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Rozwoj niezawodowej i zawodowej pieczy zastepczej przeklada sic na mo2liwok
umieszczenia dzieci u opiekunow zastepczych posiadajqcych odpowiednie kompetencje
opiekuncze i wychowawcze oraz posiadajacych odpowiednie informacje o specyfice
pelnionej funkcji.
Organizator w roku sprawozdawczym sporzadzal opinie dotyczace kwalifikacji dla rodzin
zastepczych spokrewnionych, cztery osoby z dwoch rodzin uzyskaly pozytywne opinie
dotyczqce mo2liwoki pelnienia tej funkcji. W stosunku do trojga kandydatow procedury
zostaly wstrzymane w trakcie realizacji, sad nie ponawial zapytania o ich dokoriczenie).

2)

Kwalifikowanie °sob kandyduiqcych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zas'wiadczeri kwalifikacyjnych,
•

organizowanie szkoleii dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej
tub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zapewnienie opinii psychologicznej
i pedaXoRicznej dla w/w kandydatow.

Jeden pracownik PCPR w Pultusku posiada uprawnienia trenerskie do szkolenia
kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej spokrewnionej, niezawodowej,
zawodowej (w tym: pelniqcej funkcje pogotowia rodzinnego / specjalistycznej) lub do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z programem „Szansa w rodzinie"
zatwierdzonym decyzjq MPiPS Nr 8/2 012/RZ z dnia 03.04.2012r., Decyzj Nr 6/2017/RZ

•

z dnia 28.04.2017r. zatwierdzono w/w program na kolejne 5 lat. Drugi trener zatrudniany jest
na umowe zlecenie.
W 20I9r. Organizator przeprowadzil szkolenie dla szekiorga kandydat6w na rodziny
zastepcze niezawodowe z trzech rodzin zastepczych w terminie od 5 stycznia do 2 marca
2020r., procedura kwalifikowania kandydat6w rozpoczcta byla w 2018r.
Szkolenia dla kandydatow na rodziny zastepcze prowadzone jest w formie nieodplatnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku, zgodnie z zaloZeniami wynikajacymi
z w/w. ustawy zapewnia kandydatom do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka dostep do baddi psychologiczno-pedagogicznych —
psycholog sporzadza opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pelnienia funkcji
rodziny zastepczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, natomiast pedagog
przeprowadza z kandydatami wywiad majqcy na celu m.in. rozpoznanie predyspozycji
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wychowawczych i opiekuliczych kandydatow oraz oczekiwan zwiqzanych z przyjmowanymi
do rodzinnej pieczy zastcpczej dzieemi.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiedzy Dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pultusku, a Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pultusku w sprawie ustalenia zasad wzajemnej wspolpracy przy realizacji zaloten ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej — sporzgdzania
diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy zastcpczej istnieje mo2liwo§e
kierowania dzieci na diagnoze psychofizyczn4.

3)

Zapewnianie rodzinom zastepczym oraz prowadzqcym rodzinne domy dziecka

szkoleri majqcych na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz zapewnianie pomocy i wsparcia
osobom sprawuiqcym rodzinnq pieczc zastcpcza, w szczegolnaci w ramach Rrup wsparcia
i rodzin pomocowych, prowadzenie poradnictwa i terapii, zapewnienie pomocy prawnej,
pomocy wolontariusu•

W 2019r. organizator rodzinnej pieczy zastcpczej zorganizowal nastcpuj4ce szkolenia
majace na celu podniesienie kwalifikacji rodzin zastcpczych:
- „Wspolczesny nastolatek — profilaktyka i zagro2enia" zorganizowane we wspolpracy
z Komendq. Powiatowq Policji w Pultusku;
- „Wspalczesny nastolatek — nie ulegam wplywom" zorganizowane we wspolpracy
z Komend4 Powiatowq Policji w Pultusku, przeznaczone dla dzieci i mlodziety z rodzin
zastcpczych;
Organizator rodzinnej pieczy zastcpczej w okresie sprawozdawczym zapewnial rodzinom
zastcpczym / prowadzqcym rodzinny dom dziecka pomoc i wsparcie umo2liwiajqc spotkania
z innymi rodzinami zastcpczymi podczas organizowanych grup wsparcia. W 2019r. odbylo sic
3 takie spotkania. Ich glownym celem byla wymiana do§wiadczen rodzicow zastcpczych oraz
zdobycie wiedzy i wzmacnianie swoich kompetencji wychowawczych, a take kwestie
zwiazane z procesem usamodzielniania podopiecznych.
Okazjq do integracji rodzin zastcpczych byly rownie2 dwa spotkania okoliczno§ciowe,
zorganizowane przez Zespol ds. Pieczy Zastcpczej w siedzibie tut. Centrum:
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- w dn. 8 lutego 2019r. spotkanie Walentynkowe, w ktorym wziclo udzial 6 rodzin
zastcpczych i 13 dzieci;
- w dn. 13 grudnia 2019r. spotkanie Mikolajkowe, w ktorym wzielo udzial 17 rodzin
zastcpczych i 30 dzieci. W prowadzeniu warsztatow dla najmlodszych pomocy w ramach
wspolpracy udzielaly nauczycielki z Specjalnego 0§rodka Szkolno — Wychowawczego
w Pultusku.
30 maja zostal ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastepczego. Celem tego swicta jest
poprawa losu dzieci odrzuconych i osieroconych poprzez popularyzacje ruchu rodzicielstwa
zastepczego, docenianie trudu i zaanga2owania w opiekg nad dzieemi, ktorym rodzice
naturalni z ro2nych powodow nie sq w stanie jej zapewnio.
•

31 maja 2019r. odbyl sic XI piknik okazji Dnia Rodzicielstwa Zastcpczego
w Gospodarstwie agroturystycznym „Chata za wsiq" w Nowym Skaszewie.
W uroczystoki wzicly udzial rodziny zastcpcze wraz z podopiecznymi, pracownicy
tut. Centrum oraz zaproszeni gokie, wicestarosta, wiceburmistrz wojtowie, kierownicy
i pracownicy OPS terenu powiatu pultuskiego, przedstawiciele mediow. W roku 2019 za
caloksztalt pracy Organizator wyrothil rodzinny dom dziecka, rodzine zastcpczq
niezawodowq i dwie rodziny zastepcze spokrewnione. Przygotowano liczne atrakcje dla
dzieci i opiekunow, byl kqcik-bufet z ciastem, cieplymi i zimnymi napojami, slodkokiami,
a take grill. Dzieci podczas pikniku wspolnie z rodzinami i pracownikami Centrum bawily
sic na §wieZym powietrzu, chustq animacyjnq, puszczaly bariki mydlane, skakaly na
trampolinie, graly w inne gry i zabawy pod okiem animatora. Ogromnq atrakcjq dla dzieci

•

okazala sic jazda konna i spotkanie ze zwierzctami. Podczas pikniku odbyl sic konkurs
plastyczny dla dzieci i doroslych „Moja rodzina".
Wszystkie osoby sprawujqce rodzinnq piecze zastepczq w 2019r. w ramach poradnictwa
specjalistycznego mialy zapewnionq opiekc prawnq, w szczegolnoki w zakresie prawa
rodzinnego, mogly skorzystae z indywidualnych porad psychologicznych, pedagogicznych
oraz poradnictwa rodzinnego.
W roku sprawozdawczym zgodnie z art. 73 Ustawy z powodu nieprzewidzianych trudnoki
lub zdarzen losowych z trzech rodzin zastepczych umieszczono szekioro maloletnich
w rodzinie pomocowej, tj. jedno dziecko przebywalo tam od 13 maja do 1 lipca; dwoje
rodzelistwa od 1 lipca do 5 sierpnia, troje rodzelistwa od 3 lipca do 6 sierpnia.
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4)

Wspolpraca ze grodowiskiem lokalnym oraz przyznawanie gwiadczeti fakultatywnych

rodzinom zastcpczym.

Organizator rodzinnej pieczy zastcpczej w 2019r. wspolpracowal ze Srodowiskiem
lokalnym, o§rodkami pomocy spolecznej, sadami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oSwiatowymi oraz organizacjami spolecznymi.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 prowadzony jest rejestr danych o osobach zakwalifikowanych
do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej zawodowej, rodziny zastcpczej niezawodowej
lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz osob pelniacych funkcjc rodziny
zastcpczej zawodowej, rodziny zastcpczej niezawodowej lub prowadz4cych rodzinny dom
dziecka. Rejestr ten jest na bieZaco aktualizowany i przekazywany do Sadu Rejonowego
w Pultusku Wydzial III Rodzinny i Nieletnich. Na dzien 5 stycznia 2019r. — w momencie
aktualizacji i ponownego przekazania informacji do Sadu — w rejestrze danych znajdowalo sic
15 rodzin zastcpczych niezawodowych, 1 rodzina zastcpcza zawodowa i 1 rodzinny dom
dziecka.
Analizuj qc przyznawanie §wiadczen fakultatywnych rodzinom zastepczym w 2019r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku przyznalo prowadzqcym rodzinny dom
dziecka dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 4 maloletnich
w lacznej kwocie 1400 zl (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastcpczej). Ponadto rodzina zastcpcza zawodowa
otrzymala pomoc w postaci jednorazowego §wiadczenia na pokrycie kosztow przyjmowanego
dziecka na podopiecznych z dw6ch rodzin naturalnych w lacznej kwocie 1357, 37 zl.
5)

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywajqcych w rodzinnej pieczy

zast?pczej oraz zglaszanie do ogrodkow adopcyjnych informacji o dzieciach
z uregulowanq sytuack prawng, w celu poszukiwania dla nick rodzin przysposabiajwcych.

Pod opieka koordynatorow rodzinnej pieczy zastcpczej wedlug stanu na dzien 31 grudnia
2019r. pozostawalo 34 rodziny zastepcze oraz 1 rodzinny dom dziecka.
W zal4czeniu znajduj4 sic sprawozdania z efektow pracy koordynatora rodzinnej pieczy
zastcpczej, co jest zgodne z zapisem art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
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o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej, p. Joanny Sobieckiej — Zalqcznik nr 1,
p. Marty Moroza — Zalqcznik nr 2, p. Anny Stankowskiej — Zalqcznik nr 3.

Organizator rodzinnej pieczy zastcpczej na terenie powiatu pultuskiego
oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastcpczej, pracujqc z rodzinami zastcpczymi prowadzq
nastepujacq dokumentacjc, tj.:
•

(:)wiadczenie o wyborze koordynatora rodzinnej pieczy zastcpczej, wniosek o objecie

opiekq koordynatora rodzinnej pieczy zastcpczej;

•

•

karta Rodziny Zastcpczej;

•

karta Dziecka Przebywaj4cego w Pieczy Zastcpczej;

•

plan pomocy dziecku przebywajqcemu w pieczy zastcpczej;

•

diagnoza rodziny zastcpczej;

•

wskazania do planu pomocy dziecku;

•

formularz opinii szkolnej o dziecku przebywajqcym w rodzinie zastcpczej;

•

informacja z wejkia w §rodowisko rodziny zastcpczej pod kqtem oceny dzieci

przebywajqcych w rodzinnej pieczy zastcpczej;

•

•

notatki ze spotkan z rodziny zastcpczq;

•

karta pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastcpczej;

•

ocena sytuacji pelnoletnich wychowankow rodzin zastcpczych;

•

opinia kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej,

•

ocena sytuacji rodzica naturalnego;

•

karta rodziny naturalnej dziecka przebywajqcego w rodzinnej pieczy zastcpczej;

•

opinia dotycz4ca opieki stomatologicznej dziecka przebywajqcego w rodzinnej pieczy
zastcpczej;

•

opinia dotyczqca stanu zdrowia dziecka przebywajqcego w rodzinnej pieczy
zastcpczej.
W 2019r. odbylo sic 17 posiedzeti Zespolu ds. Pieczy Zastcpczej, na kt6rych dokonywano:
✓

oceny sytuacji dziecka przebywajqcego w rodzinnej pieczy zastcpczej;

✓

oceny zasadnoki pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastcpczej;

✓

oceny funkcjonowania rodziny zastcpczej;

✓

oceny kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej;

✓

omawiano sytuacjc rodzin zastcpczych oraz dzieci, niezwiqzanq z okresow4
ocena — opinie w indywidualnych sprawach.
12

0 ustaleniach podejmowanych na posiedzeniach Zespolu informowano na bie2qco
wlakiwy Sad.
Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastcpczej organizator rodzinnej pieczy zastepczej zglaszal
do Wojew6dzkiego 0§rodka Adopcyjnego Oddzial Zamiejscowy w Ciechanowie informacje
o dzieciach z uregulowana sytuacja prawn4. W roku sprawozdawczym zgloszone zostalo
1 dziecko i zostalo przysposobione.

6)

•

Zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastepezej oraz innym pracownikom

Zespolu ds. Pieczy Zastepczej szkoleti majacych na celu podnoszenie ich kwalifikacji.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych organizator rodzinnej pieczy zastepczej
zapewnil pracownikom Zespolu ds. Pieczy Zastepczej udzial w szkoleniach. Szczegolowy
spis szkolen znajduje sic w poszczegolnych sprawozdaniach z efekt6w pracy koordynatorow
rodzinnej pieczy zastcpczej.

EFEKTY PRACY ORGANIZATORA R.P.Z.:
-

kontrole przeprowadzone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Pultusku, pozwolily ocenie prawidlowok wypelniania funkcji opiekunczo
wychowawczych przez rodziny zastepcze i prowadzacych rodzinny dom dziecka, a take

i

funkcjonowanie dzieci w §rodowisku zastcpczym;
-

praca koordynatorow rodzinnej pieczy zastcpczej pozwolila sprawniej monitorowaa

funkcjonowanie rodzin, sposOb wypelniania powierzonych im funkcji opiekunczo —
wychowawczych oraz udzielaa fachowej pomocy i wsparcia;
-

integracja rodzin zastypczych, wymiana do§wiadczen (Dzien Rodzicielstwa

Zastcpczego, spotkania grup wsparcia dla rodzicow zastepczych / prowadzacych rodzinny
dom dziecka, okolicznokiowe spotkania integracyjne z okazji walentynek i mikolajek);
-

podnoszenie kompetencji wychowawczych ()sob sprawujacych rodzinna piecze

zastcpcza dzicki uczestnictwu w szkoleniach oraz korzystaniu z poradnictwa
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specjalistycznego;
dzicki wspolpracy z innymi instytucjami m.in. o§rodkami pomocy spolecznej, sqdami,
kuratorami, Policjq, szkolami moZliwe bylo zdobycie pelniejszej wiedzy o rodzinach
zastepczych i funkcjonowaniu przebywajqcych w tych rodzinach dzieci oraz wiedzy
o rodzinach naturalnych, a tym samym oceny tych rodzin pod kqtem mothwo§ci
przywrOcenia prawidlowego ich funkcjonowaniu i powrotu dzieci do rodzicow.

ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE PIECZY ZAST4PCZEJ:
- poszukiwanie kandydatow na zawodowe rodziny zastepcze, w tym specjalistyczne
oraz pelniqce funkcje pogotowia rodzinnego;
- zapewnienie §rodkow finansowych na:
• szkolenia dla kandydatow na rodziny zastepcze (m.in. zakup materialow
dydaktycznych, suszu konferencyjnego, §rodki na wynagrodzenia dla trenerow
rodzinnej pieczy zastepczej);
• szkolenia dla koordynatorow rodzinnej pieczy zastepczej oraz pracoyvnikOw Zespolu
ds. Pieczy Zastepczej, w tym superwizja;
• szkolenia i podnoszenie kwalifikacji funkcjonujqcych rodzin;
• §wiadczenie specjalistycznej pomocy dla rodzin zastepczych — pedagogicznej,
psychologicznej, terapeutycznej, prawnej;
• szkolenie z zakresu obsiugi programu POMOST.
•

- organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastepczych;
- organizowanie wolontariatu dla rodzin zastepczych i dzieci z rodzin zastepczych;
- organizowanie opieki nad dzieerni przebywajqcymi w rodzinnej pieczy zastepczej
w przypadku, gdy rodzina zastcpcza nie mote okresowo tej opieki sprawowao.

Zatwierdzil:
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Puitusku
Sporzqdzil:
Zespol do opracowania i realizacji programu opieki nad dzieckiem i rodzin

Martfi Moroza
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w Pultusku
Zalacznik nr 1 do sprawozdania z efelctOw pracy ORPZ za rok 2019

Pultusk, dn. 17.01.2019r.

Sprawozdanie z efektow pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej w 2019r.

Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2019r. do 27 lutego 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Puttusku realizujqcym zadania organizatora rodzinnej pieczy zastepczej.
W tym czasie pod mojq opiekq znajdowalo sic 20 rodzin zastcpczych, pod opiekq, ktorych bylo
28 wychowankow niepelnoletnich i 3 petnoletnich.
Realizujqc swoje obowiqzki spotka1am sic z rodzinami zastypczymi. Ilo§e kontakt6w dostosowana
byla do indywidualnych potrzeb rodzin, a take w celu sporzqdzenia okresowej oceny sytuacji dzieci
przebywajqcych w rodzinnej pieczy zastgpczej. Wickszo§e kontakt6w potwierdzona byla wpisem do Karty
pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej w 2019r.
Nawi4zywalam kontakty z pedagogami szkolnymi i z wychowawcami dzieci sprawiajqcymi
problemy wychowawcze (Publiczne Szkoly Podstawowe z terenu Pultuska„ Publicznq Szkolq Podstawowq
w Przemiarowie). Podczas spotkaii omawiana byta sytuacja szkolna dzieci, ich frekwencja oraz wyniki,
jakie uzyskiwaly, a takze problemy jakie dzieci sprawiajq na terenie szkoly. Omawiane byly rowniez zasady
wspotpracy rodzin zastcpczych ze szkotami. Od wychowawcow klas uzyskalam pisemnq opinic o dzieciach
przebywajqcych w rodzinie zastcpczej.
Ponadto kontynuowatam wspOlprace z kuratorami zawodowymi i spolecznymi, ktOra polegala na
wymianie informacji zwiqzanych z funkcjonowaniem rodzin zastcpczych.
WspOlpracowalam take z Miejskimi i Gminnymi 0§rodkami Pomocy Spolecznej.
Wsp61pracowalam z dzielnicowymi z Komendy Powiatowej Policji w Pultusku.
Bralam udzial w dw6ch sprawach sqdowych dotyczqcych rodzin zastcpczych, o ktorych informowal
Sqd Rejonowy w Pultusku.
25.02.2019r. bratam udzial w posiedzeniu Zespolu ds. Pieczy Zastyczej. Celem bylo dokonanie
oceny sytuacji dzieci oraz wydanie opinii dotyczacej zasadnoki dalszego pobytu w rodzinnej pieczy
zastcpczej. Na posiedzeniach Zespotu przedstawialam informacje dotyczqce funkcjonowania dzieci.
Koordynator rodzinnej
pied astglaczej
mgrJoan Sobiecka
Spormdzila:
Joanna Sobiecka

Akceptowal:
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinile w Puttusku
Martal Moroza

w Pultusku

Zalqcznik nr 2 do sprawozdania z efektOw pracy ORPZ za rok 2019

Pultusk, dn. 10.01.2020r.
Sprawozdanie z efektow pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej w 2019r.
Funkcje koordynatora rodzinnej pieczy zastcpczej pelnilam w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Pultusku w 2019r. realizujqcym zadania organizatora rodzinnej pieczy
zastcpczej, zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastepczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111, ze zm.).
W roku sprawozdawczym pod mojq opiekq znajdowalo sic 19 rodzin zastcpczych
oraz 1 rodzinny dom dziecka (pod opiekq ktorych pozostawalo 42 dzieci).
Do glownych zadari wynikajqcych z pelnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy
zastcpczej naletalo m.in. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastypczym w realizacji
zadan vvynikajqcych ze sprawowania pieczy zastcpczej, zgodnie z art. 77 ust. 3 cyt. ustawy.
Podczas realizacji obowiqzkOw spotykalam sic lub kontaktowalam telefonicznie
z rodzinami zastepczymi oraz prowadzqcymi rodzinny dom dziecka. Ilo§e kontaktow
indywidualnych potrzeb, a tak2e zwiqzana
z rodzinami uzale2niona byla od ich
z obowiqzkiem okresowej oceny sytuacji dzieci przebywajqcych w rodzinnej pieczy
zastcpczej. Najistotniejsze sprawy i kontakty potwierdzana byly wpisem do Karty pracy
koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej w 2019r. Sporzqdzalam rownie2 opinie dotyczqce
funkcjonowania rodzin zastypczych, dzieci oraz kontaktOw z rodzinami naturalnymi na
polecenie Sadu. Opinie to znajdujq sic w dokumentacji koordynatora poszczegolnych rodzin
zastcpczych.

•

Dla dzieci przebywajqcych w pieczy zastcpczej tworzylam lub aktualizowalam plany
pomocy dziecku we wspolpracy z rodzinami zastcpczymi, asystentem rodziny bqd2
upowa2nionym pracownikiem socjalnym, w razie braku wspolpracy z o§rodkami pomocy
spolecznej w planie pomocy dziecku widnieje stosowna adnotacja opisujqca przyczync braku
podpisu pracownika socjalnego/asystenta rodziny.
Podczas pelnienia swojej funkcji udzielalam wsparcia i pomocy rodzinom zastypczym
i prowadzqcym rodzinny dom dziecka w wypelnianiu funkcji opiekunczo — wychowawczych.
Celem nadrzydnym spotkan bylo zapoznanie z aktualnq sytuacjq rodziny oraz
funkcjonowaniem pozostajqcego pod jej opiekq dziecka/dzieci, w tym ocena sytuacji
rozwoju
dotyczqcej
edukacyjnej ,
wychowawczej,
op i ekuriczej ,
zdrowotnej,
psychofizycznego, realizowania zalecen specjalistow, a tak2e relacje/kontakty dziecka z jego
rodzinq naturalnq, szczegOlnie pod kqtem jakoki relacji rodzin zastcpczych/ prowadzqcych
rodzinny dom dziecka z rodzicami naturalnymi i innymi wa2nymi osobami dla dziecka,
a tak2e ich wplywem na zachowanie i funkcjonowanie dziecka/dzieci.

1

Udzielalam wsparcia merytorycznego rodzinom zastgpczym/prowadzqcym rodzinny
dom dziecka, pomagalam w rozwiqzywaniu problemOw wychowawczych, udzielalam
pomocy w organizowaniu specjalistycznej pomocy dla dzieci (konsultacje ze specjalistami,
skierowanie do Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej, poradnictwo specjalistyczne
oferowane przez tut. Centrum).
Monitorowalam sytuacjc szkolnq dzieci poprzez nawiqzywanie wspOlpracy
z wychowawcami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi bqd2 innymi pracownikami
opiekunczych w celu ustalenia postepow w nauce, zachowania
placOwek o§wiatowo
w grupach rowie§niczych, wywiqzywania sic z obowiqzkow szkolnych, realizowania zalecen
poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz oceny wspOlpracy rodzin zstgpczych
i naturalnych ze szkolami. Podejmowane byly wspolne dzialania z rodzinami zastepczymi
i szkolami w celu wsparcia ucznia, prowadzone byly rozmowy motywujqce, wspierajqce czy
dyscyplinuj qce z podopiecznymi.
Podczas spotkan oceniany byl proces adaptacji dziecka w rodzinie zastgpczej i relacje
rodzinne, postawy rodzicielskie, style wychowania, rozwOj psychospoleczny i emocjonalny,
poziom zaspokojenia potrzeb podstawowych oraz kontrola, czy dzieci majq zapewniony
dostcp do przyslugujqcych §wiadczen zdrowotnych.
Najczgstszym powodem spotkan inicjowanych przez rodziny zastgpcze/ prowadzqcych
rodzinny dom dziecka byly problemy wychowawcze z podopiecznymi, zglaszane zachowania
o charakterze demoralizacyjnym, trudnoki szkolne dzieci oraz kwestie sporne dotyczqce
realizowania kontaktow z rodzicami naturalnymi.
Utrzymywalam regularny kontakt z 0§rodkiem Adopcyjnym w Ciechanowie,
udzielajqc informacji o sytuacji prawnej dzieci. W roku 2019 zglosilam do Wrodka ldziecko,
ktore zostalo przysposobione.

•

Podczas wykonywania swoich obowiqzkow jako koordynator rodzinnej pieczy
zastgpczej wspolpracowalam z pracownikami o§rodkow pomocy spolecznej — pracownikami
socjalnymi i asystentami rodzin, nauczycielami i pedagogami szkolnymi, kuratorami, policjq
oraz innymi osobami, ktorych dzialania byly zwiqzane funkcjonowaniem rodzin zastgpczych,
przebywaj4cych pod ich opiekq dzieci oraz rodzic6w naturalnych.
Bralam udzial w sprawach sqdowych dotyczqcych rodzin zastgpczych, o ktorych
informowal Sqd Rejonowy w Pultusku.
W 2019 r. zajmowalam sic zwolywaniem posiedzen Zespolu ds. Pieczy Zastgpczej,
gdzie pelnilam funkcje przewodniczqcej Zespolu. Celem posiedzen bylo dokonywanie oceny
sytuacji dziecka, wydawanie opinii dotyczqcej zasadnoki dalszego pobytu w rodzinnej
pieczy zastepczej, ocen rodzin zastepczych, kwalifikowania kandydatow do pelnienia funkcji
rodziny zastgpczej oraz w indywidualnych sprawach dotyczqcych rodzin i znajdujqcych sig
pod ich opiekq dzieci.

2

s
w

Prowadzilam i modyfikowalam dokumentacjc dotyczgc4 wspolpracy z rodzinami
zastcpczymi/ prowadzqcymi rodzinny dom dziecka, rodzinami naturalnymi i instytucjami
w zakresie niezbednym do realizacji zadan koordynatora rodzinnej pieczy zastcpczej.
W okresie od 5 stycznia do 2 marca bylam wspolprowadzqcq szkolenie dla
kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej niezawodowej dla 6 kandydatow z trzech
rodzin, prowadzonych w oparciu o Program „Szansa w rodzinie" zatwierdzony decyzjg
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej Nr 6/2017/RZ z dn. 28.04.2017r.
Bylam wspolorganizatorem i wspolprowadzqcq spotkania walentynkowego dla rodzin
zastcpczych i dzieci oraz szkolen: „"Wspolczesny nastolatek — profilaktyka i zagroZenia"
i „Wspolczesny nastolatek — nie ulegam wplywom".
W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych bralam udzial w:

•

III Konferencji Naukowo — Szkoleniowej z cyklu Ile dobrego jest w czlowieku? Na
temat: „Sukcesy, dylematy i wyzwania pieczy zastepczej" organizowanej przez Wydzial
Polityki Spolecznej Mazowieckiego Urzcdu Wojewodzkiego oraz Doktoranckie Kolo
Naukowe Tworczej Rewalidacji i Animacji KONTRA w Warszawie.
Szkoleniu „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowanie do zmiany —
w ramach prowadzenia procedury Niebieskich Kart — jak to dziala w praktyce pracy zespolow
interdyscyplinarnych. Procedura odebrania dziecka z rodziny w zwiqzku z przemocq na
podstawie art. 12a ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie — dokumentacja ZI" w
Zatorach prowadzonego przez M-M Marek Mudant.

•

Akceptowal
Straszy koordynator
rodzinnej ieczy zastepczej
mgr

Moroza

t • tora
Z up. Do

mgr Justy i s Szczepanik
Glow

siggowy

Sporzgdzila:
Marta Moroza
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Zalqcznik nr 3 do sprawozdania z efektOw pracy ORPZ za rok 2019
w Puttusku

Pultusk, dn. 09.01.2019 r.

Sprawozdanie z efektOw pracy w 2019 r.
mlodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej p. Anny Stafikowskiej
Funkcje mlodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastcpczej pelnilam od 01.03.2019r.
do 31.12.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku, realizujqcym zadania
organizatora rodzinnej pieczy zastcpczej zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej (Dz. U z 2019 r., poz. 1111 z pCd. zm.).
•

W tym czasie pod mojq opiekq znajdowalo sic 20 rodzin zastcpczych ( w tym 10 rodzin
spokrewnionych, pod opiekq ktOrych pozostawalo 12 dzieci; 9 rodzin niezawodowych, pod
opiekq ktorych pozostawalo 10 dzieci, 1 rodzina zawodowa pod opiekq ktOrej pozostawalo
6 dzieci).
Zgodnie z cyt. ustawq do glownych zadan wynikajqcych z pelnienia funkcji
koordynatora rodzinnej pieczy zastcpczej nalezalo udzielanie pomocy i wspieranie rodzin
zastcpczych w realizacji zadan wynikajqcych ze sprawowania pieczy zastcpczej. Zadanie to
wypelnialam poprzez staly kontakt z rodzinami zastcpczymi, osobisty i/lub telefoniczny,
dostosowany do potrzeb rodziny, a take zwiqzany z obowiqzkiem przeprowadzenia okresowej
oceny sytuacji dzieci przebywajqcych w rodzinnej pieczy zastcpczej.
Udzielalam wsparcia rodzinom zastepczym w wypelnianiu funkcji opiekunczych,

•

a talde pomagalam im w rozwiqzywaniu napotkanych problemow wychowawczych.
W glownej mierze moje dzialania ukierunkowane byly na poznanie aktualnej sytuacji dzieci
w rodzinie zastcpczej w sferze zdrowotnej, opiekunczej, wychowawczej, edukacyjnej, a takze
ich relacje i kontakty z rodzinq naturalnq. W sytuacjach trudnych dla rodzicow zastcpczych
monitorowalam ich np. kontakty z rodzicami naturalnymi, biorqc udzial w spotkaniach
majqcych na celu ustalenie tzw. zasad kontaktu z maloletnimi.
Podczas spotkan z rodzicami zastcpczymi ocenie podlegaly relacje w rodzinie, ich
postawy rodzicielskie, dbanie o rozwoj emocjonalny, spoleczny i edukacyjny podopiecznych,
przestrzeganie i realizowanie zalecen specjalistOw w stosunku co do podopiecznych
wymagajqcych wparcia i pomocy, ocena wspolpracy rodzicow ze szkohl.
Ponadto pomagalam rodzicom zastcpczym w organizowaniu pomocy specjalistycznej
( konsultacje i porady w PP-P, OArodku „PIO").

Ponadto, zorganizowalam rodzinie zastepczej pomoc i wsparcie w ramach rodziny
pomocowej, a takze w formie grupy wsparcia, systematycznych spotkalt z psychologiem , ktOre
mialo na celu wzmocnienie ich kompetencji opiekunczo-wychowawczych.
Zorganizowalam spotkanie w zakresie pomocy prawnej dotyczwe prawa rodzinnego.
Przeprowadzilam procedure kwalifikujgca rodzine do pelnienia funkcji rodziny
zastepczej spokrewnionej.
Przygotowalam dokumentacje wymaganq podczas umieszczenia dzieci w rodzinie
zastepcze i uczestniczylam w przekazaniu dzieci pod opieke rodziny zastepczej zawodowej.

•

Prowadzilam korespondencje dotyczqcq. zapytan o moZliwoge umieszczenia
maloletnich dzieci w pieczy zastepczej na terenie naszego powiatu.

Sporzqdzila:
Anna Statikowska
Mlodszy koordynator rodzinnej pieczy zastepczej
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzini w Puitusku
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