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WPROWADZENIE 

Podstawq opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastcpczej 

w powiecie pultuskim na lata 2018-2020 jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697, ze zm.), 

gdzie zgodnie z art. 180 pkt 1 do zadan wlasnych powiatu nalezy opracowywanie 

i realizacja 3-letnich powiatowych program6w dotyczqcych rozwoju pieczy 

zastcpczej. 

Rodzina jest elementem §rodowiska wychowawczego, ktOry oddzialywuje 

na jednostkc najdluZej, od urodzenia dziecka, az po jego usamodzielnienie, a czasem 

• 
nawet przez cale jego zycie. W rodzinie dziecko nawiqzuje pierwsze kontakty, 

zdobywa do§wiadczenia dotyczqce zasad wspO12ycia spolecznego. Rodzina 

przygotowuje je do pelnienia rol spolecznych. Wychowanie odbywa sic w sposOb 

naturalny, przez uczestnictwo dziecka w codziennych sytuacjach Zyciowych. 

Niewqtpliwie kluczowe jest zaspokajanie podstawowych i psychologicznych potrzeb 

dziecka, takich jak: bezpieczenstwo, milo§o, akceptacja, przynalelno§e, uznanie, 

kontakt oraz wspoldzialanie. Rodzice majq znaczqcy wplyw na rozwOj emocjonalny 

i spoleczny dziecka. Stanowi4 dla niego wzOr postepowania wobec innych ludzi, 

a take ksztaftujq jego postawy moraine oraz hierarchic wartoki. Ich oddzialywania 

wywierajq istotny wplyw na poczucie wlasnej wartoki, poniewal ksztaltuj4 sposob 

spojrzenia na siebie, a take na innych, co w efekcie nie pozostaje obojctne 

• na tworzenie przyszlych relacji interpersonalnych. 

W sytuacji, gdy rodzina przeZywa trudnoki w wypelnianiu podstawowych 

funkcji opiekuliczo — wychowawczych, instytucje pomocowe sq. zobowiqzane 

do udzielania jej stosownego wsparcia i podjccia dzialan zabezpieczajqcych dobro 

dziecka. W sklad tych dzialan wchodzi zarowno wspolpraca z rodzin4, jak 

i w uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka w pieczy zastcpczej. 

Piecza zastepcza zapewnia tymczasowq opiekc nad dzieckiem, bcdqc 

jednocze§nie najkorzystniejsz4, nieinstytucjonalnq formq wsparcia dziecka i rodziny 

przeZywaj4cej kryzys. SzczegOlnie rodzinne formy pieczy zastcpczej przynoszq 
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najmniej negatywnych skutkow na plaszczy±nie psychologicznej dla wszystkich 

czionkOw rodziny. 

Niniejszy dokument okreMa zatem niezbcdne dzialania w zakresie wsparcia 

rodziny i dziecka, poprzez ograniczenie instytucjonalnej pieczy zastepczej na rzecz 

rodzinnych form pieczy zastcpczej. Kluczowa jest jednocze§nie kontynuacja 

wspOlpracy podmiotow odpowiedzialnych za wsparcie rodzin biologicznych 

z podmiotami odpowiedzialnymi za prace na rzecz powrotu dziecka do jego rodziny 

pochodzenia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puftusku 



I. PRZYCZYNY UMIESZCZANIA DZIECI W PIECZY ZASTEPCZEJ 

Niezwykle trudno w kilku slowach wymienie powody, ktore stanowiq podstawy 

umieszczenia dziecka w pieczy zastcpczej. Najczestszymi przyczynami 

sq niekorzystne warunki opiekuliczo — wychowawcze, na ktOre skladajq sic: niepelna 

struktura rodziny, uzaleZnienia, przemoc, choroby i niepelnosprawno§e rodzicOw 

lub dziecka, niezaradnok Zyciowa rodzic6w, izolowanie, zaniedbywanie 

i krzywdzenie dziecka. 

Rodzina dysfunkcyjna to taka, ktora nie wypelnia podstawowych funkcji, czyli 

nie potrafi realizowae swoich obowiqzkow wzglydem dzieci i innych czionkOw 

rodziny. Przyczyny dysfunkcyjnoki leZqce w §rodowisku rodzinnym to: niewydolno§e 

1111 
opiekunczo — wychowawcza, konflikty w rodzinie, uzaleznienia, przestepczok, 

negatywne postawy rodzicielskie, zaburzenia wiezi w rodzinie, rozbicie struktury 

rodzinnej oraz trudna atmosfera Zycia rodzinnego. Pozostale przyczyny 

dysfunkcyjnoki rodziny to: niedojrzalok rodzicow do pelnienia roli ojca i matki, 

niezaradnoSe Zyciowa, choroby psychiczne oraz pasywnok 2yciowa. Znamienne jest 

to, ze tak sklasyfikowana rodzina nie radzi sobie w samodzielnym rozwiqzywaniu 

problemow i kryzysow. 

Warto w tym miejscu wspomniee rOwnieZ przyczyny umieszczania dziecka 

w pieczy zastcpczej, wynikajqce z Konwencji o Prawach Dziecka: 

niewlakiwa relacja pomiedzy rodzicami, a dzieemi (np. odbywanie kary 

wiezienia, gmiere rodzic6w, choroba rodzica uniemoZliwiahca pelnienie pieczy 
• 

nad dzieckiem, orzeczenie sqdu dla nieletnich o ograniczeniu wladzy 

na skutek nagannej postawy dziecka); 

2. naganny sposOb sprawowania przez rodzicow pieczy nad dzieckiem 

(np. brak zgody na leczenie lub operacje dziecka). 
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Kompetencje Jednostki samormdowe 

Organizacja pieczy zastgpczej w Awietle ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastepczej 

Wsparcie rodziny prze±ywujacej trudnos'ci 
Yr wypelnianiujankcji opiektaiczo — 
Ilychowawelych: 

• pomoc w opiece i wychowaniu dziecka 
• praca z rodzing biologicznq 

Organizowanie rodzinnej pieczv zasicpc:e j.. 

• rodziny zastepcze spokrewnione 

• rodziny zastepcze niezawodowe 

• rodziny zastepcze zawodowe 
(takze specjalistyczne i peini4ce funkcjc 
pogotowia rodzinnego) 

• rodzinne domy dziecka 

Organizowanie instvtugjonalnej pieczv :astcpczej 

Nadzor i kontrola nad rodzinnq 
i insiyincjonalnq piecal zastc?pcza: 

Wojewodztwo 
• placowki opiekunczo — wychowawcze 

Gmina 

Powiat 

• regionalne placowki opiekuriczo — 
terapeutyczne 

• interwencyjny ogrodek preadopcyjny 
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Natomiast Kodeks Rodzinny i Opiekunczy wymienia nastepujqce przyczyny 

ingerencji sq.du we wiadze rodzicielsk4: zagroZenie dobra dziecka i niewlakiwe 

sprawowanie wladzy rodzicielskiej, trwala przeszkoda w wykonywaniu wladzy 

rodzicielskiej, naduZywanie wladzy, zaniedbywanie oraz brak zainteresowania 

dzieckiem. 

II. ORGANIZACJA PIECZY ZASTEPCZEJ 

Tabela nr 1. Organizacja pieczy zastcpczej. 
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastcpczej okreMa zadania 

wynikajqce ze sprawowania pieczy zastcpczej. Pierwszoplanowym zadaniem jest 

koniecznok pracy z rodzinq biologicznq w celu usprawnienia jej funkcjonowania 

do tego stopnia, aby mozliwy stal sic powrOt dziecka do rodziny. W przypadku gdy 

nie jest to moZliwe, podjecie dzialah zmierzajqcych do przysposobienia dziecka, 1)02 

zapewnienia stabilnych warunkOw do wychowania w §rodowisku zastcpczym. 

Inne zadania to take przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego 

i odpowiedzialnego Zycia, pokonywanie trudnoki Zyciowych zgodnie z zasadami 

etyki, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczegOlnym uwzglcdnieniem 

potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno — rekreacyjnych. Wazne 

jest take nawiqzywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych, pozytywnych 

• i spolecznie akceptowanych kontaktaw dziecka z rodzinq biologiczn4 i rOwiegnikami. 

Obowiqzkiem palistwa jest podejmowanie dzialan na rzecz powrotu dziecka 

z rodziny zastcpczej do jego rodziny biologicznej. Istotne jest tak2e, by — poszukujqc 

rodzinnej form)/ opieki zastcpczej — uwzglcdniaa to2samo§e kulturowq i religijnq 

dziecka. Warto zwrOcie uwagg na to, 2e dziecko ma prawo do informacji i wyraZania 

opinii w sprawach, ktore go dotyczq — oczywikie odpowiednio do jego wieku 

i stopnia dojrzaloki, zatem nie tylko do poznania swojej sytuacji, ale take do pomocy 

w zrozumieniu jej i zaakceptowaniu. Dziecko, ktOre ukonczylo 13 rok 2ycia, mote 

wziqa udzial w postepowaniu sqdowym, ktore go dotyczy, a jego zdanie jest dla niego 

wialqce, natomiast w przypadku mlodszych dzieci sqd powinien liczya sic z ich 

opimq. 

Wszelkie dzialania podejmowane w mygl ustawy wzglcdem dziecka majq 

kierowao sic jego podmiotowokiq i prawem do ochrony przed poniZajqcym 

traktowaniem i karaniem. 
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Rola organizatora rodzinnej pieczy zastypczej 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastepczej jest wyznaczona przez staroste 

jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, ktoremu powiat zlecil realizacje tego 

zadania. W powiecie pultuskim, zarzqdzeniem nr 73/2011 z dnia 24 pa2dziernika 

2011r., starosta wyznaczyl na organizatora rodzinnej pieczy zastcpczej Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku. 

Do zadan organizatora rodzinnej pieczy zastcpczej nale2y w szczegolno§ci:  

1. prowadzenie naboru kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej 

zawodowej lub rodziny zastcpczej niezawodowej; 

2. kwalifikowanie osob kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej 

oraz wydawanie zahviadczen kwalifikujqcych zawierajqcych potwierdzenie 

ukoriczenia szkolenia, °pink o spelnieniu warunkow i ocenc predyspozycji 

do sprawowania pieczy zastcpczej; 

3. organizowanie szkoleri dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej; 

4. zapewnianie rodzinom zastcpczym szkoleri majqcych na celu podnoszenie 

ich kwalifikacji, biorqc pod uwagg ich potrzeby,. 

5. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawujqcym rodzinnq pieczg 

zastgpczq, w szczegolnoki w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 

6. organizowanie dla rodzin zastcpczych pomocy wolontariuszy; 

7. wspolpraca ze grodowiskiem lokalnym, w szczegolnoki z ogrodkami pomocy 

spolecznej, sqdami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oiwiatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a tak±e koscciolami i zwiqzkami wyznaniowymi 

oraz organizacjami spolecznymi; 

8. prowadzenie poradnictwa i organizowanie terapii dla osob sprawujqcych 

rodzinnq pieczg zastgpczq i ich dzieci umieszczonych w pieczy zastcpczej; 

9. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywajqcych w rodzinnej 

pieczy zastcpczej; 
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10. prowadzenie dzialalnoki diagnostyczno — konsultacyjnej, ktorej celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie °sob zglaszajqcych gotowo.sce 

do pelnienia funkcji rodziny zastgpczej zawodowej lub rodziny zastgpczej 

niezawodowej, a tak±e szkolenie i wspieranie psychologiczno — pedagogiczne 

()sob sprawujqcych rodzinnq pieczg zastgpczq oraz rodzicow dzieci objgtych 

pieczq; 

11. przeprowadzenie badan pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz, 

o ktorych mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia .9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastgpczej, dotyczqcych kandydatow do pelnienia 

funkcji rodzinnej pieczy zastgpczej; 

12. zapewnienie rodzinom zastgpczym zawodowym i niezawodowym 

poradnictwa, ktore ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji 

oraz przeciwdzialanie zjawisku wypalenia zawodowego; 

13. prowadzenie ewidencji danych kandydatow do pelnienia funkcji rodziny 

zastgpczej zawodowej lub rodziny zastgpczej niezawodowej; 

14. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pelnienia funkcji 

rodziny zastgpczej zawodowej oraz rodziny zastgpczej niezawodowej; 

15. prowadzenie rejestru danych o osobach pelniqcych funkcjg rodziny zastgpczej 

zawodowej oraz rodziny zastgpczej niezawodowej; 

16. wykonywanie innych czynnoki zleconych przez Dyrektora PCPR w Pultusku. 

Organizator rodzinnej pieczy zastcpczej zarzgdzeniem nr 9/2017 z dnia 01 marca 

2017r., powolal ZespOl ds. Pieczy Zastcpczej, ktOry realizuje w/w zadania. 

Posiedzenia Zespolu odbywah sic w zale2nogci od bie2qcych potrzeb 

lub w terminach wynikajqcych z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastypczej. 
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III. CHARAKTERYSTYKA RODZIN ZASTEPCZYCH W POWIECIE 

PULTUSKIM 

Rodzina zastcpcza to calkowita, okresowa (tymczasowa) forma opieki nad 

dzieckiem pozbawionym opieki rodzicOw biologicznych. Ustanawiana jest w celu 

udzielenia wsparcia dziecku i rodzinie, odbudowania stabilno§ci rodzin, z ktOrych 

pochodzq dzieci i ich reintegracji z rodzin4 naturalnq. W sytuacji, gdy powrOt dziecka 

do rodziny biologicznej nie jest moZliwy, rodzina zastcpcza sprawuje opiekc nad 

dzieckiem, az do jego usamodzielnienia. Rodzina zastgpcza stanowi uzupelnienie 

pieczy zastcpczej, a zatem nie zwalnia rodzicOw biologicznych dziecka 

z odpowiedzialnaci za jego los. Osoby sprawujqce pieczc zastcpczq nie sprawujq 

nad dzieckiem wladzy rodzicielskiej, mogj jedynie peinia funkcje opiekuna 

prawnego, 1302 tez w sytuacji, gdy sqd ograniczyl rodzicom wiadzc rodzicielskq, 

sprawowae pieczc nad dzieckiem wspolnie z jego rodzicami tzw. pieczc podzielon4. 

W powiecie pultuskim na dzien 31 grudnia 2017r. funkcjonowalo 42 rodziny 

zastepcze, w tym 1 rodzina zastcpcza zawodowa oraz 1 rodzinny dom dziecka. 

W rodzinnych formach pieczy zastcpczej wychowywalo sic 58 dzieci i 13 pelnoletnich 

wychowankOw. WSrOd rodzin zastypczych funkcjonujqcych na terenie powiatu bylo 

25 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w ktOrych wychowywalo sic 25 dzieci 

i 12 pelnoletnich wychowankow. Rodzin niezawodowych bylo 15, a w nich 

wychowywalo sic 23 dzieci. W rodzinie zastepczej zawodowej przebywalo 4 dzieci, 

natomiast w rodzinnym domu dziecka 6 dzieci i 1 pelnoletnia wychowanka. 
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PoniZsza tabela zawiera liczbowe zestawienie rodzin zastcpczych w poszczegolnych 

grninach powiatu pultuskiego. 

Tabela nr 2. Liczba rodzin zastcpczych oraz dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych i placOwkach 
opiekunczo-wychowawczych w podziale na poszczegOlne gminy powiatu pultuskiego wg stanu 
na dzien 31grudnia 2017r. 

L.p. Gmina 
Liczba 
rodzin 

zastepczych 

rodzinny dom 
dziecka 

Liczba dzieci 
i wychowank6w 

w rodzinach zastepczych 
oraz rodzinnym domu 

dziecka 

Liczba dzieci 
umieszczonych 
w placowkach 
opiekunczo- 

wychowawczych 
Dzieci Wychowankowie 

1. Pultusk 24 1 38 6 0 

2. Pokrzywn ica 3 0 3 0 0 

3. Obryte 5 0 4 5 0 

4. Swiercze 5 0 4 2 0 

5. Gzy 0 0 0 0 0 

6. Zatory 3 0 7 0 0 

7. Winnica 2 0 2 0 0 

RAZEM 41 1 58 13 0 
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IV. REALIZACJA POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY 

ZASTEPCZEJ W POWIECIE PULTUSKIM NA LATA 2018-2020 

Podstawa prawna programu 

Realizacja zadan zwiqzanych z funkcjonowaniem pieczy zastgpczej 

uregulowana jest przede wszystkim w nastgpujqcych aktach prawnych: 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastcpczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697, ze zm.), 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekunczy 

(Dz. U. z 2017r. poz. 682), 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1769, ze zm.). 

W szerszym zakresie funkcjonowanie systemu pieczy zastgpczej regulujq takle: 

• Konstytucj a Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. 

(Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.), 

• Konwencja o prawach dziecka przyjcta przez Zgromadzenie OgOlne Narodow 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r., 

• Ustawa z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka 

(Dz. U. z 2017r. poz. 922), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie 

• (Dz. U. z 2015r. poz. 1390), 

• Ustawa z dnia 26 paidziernika 1982r. o postepowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1654, ze zm.). 
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Cele i kierunki dzialania 3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastepczej w powiecie pultuskim na lata 2018 — 2020 

GlOwnym celem 3-letniego programu rozwoju pieczy zastepczej w powiecie 

pultuskim na lata 2018 — 2020 jest tworzenie warunkOw do rozwoju systemu pieczy 

zastcpczej ze szczegolnym uwzglydnieniem jej rodzinnych form. 

Cele szczegelowe 3-letniego programu rozwoju pieczy zastepczej: 

1. Organizowanie systemu rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastepczej. 

• 
	

Zadania do realizacji: 

• Organizacja rodzinnej pieczy zastepczej: 

a) ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastcpczej, 

b) ocena rodziny zastepczej oraz prowadzqcego rodzinny dom dziecka, 

c) promowanie idei rodzicielstwa zastepczego w §rodowisku lokalnym, 

d) prowadzenie naboru i procedury kwalifikacyjnej, w tym organizowanie szkolen 

dla kandydatOw na rodzinc zastepczq, 

e) zglaszanie do o§rodkaw adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowang sytuacja 

prawn4 w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajqcych, 

f) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastcpcza albo 

• prowadwy rodzinny dom dziecka okresowo nie mote sprawowao opieki, 

w szczegOlno§ci z powodow zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 

wypoczynku. 

• Organizacja instytucjonalnej pieczy zastepczej: 

a) finansowanie pobytu dzieci w placOwkach opiekunczo — wychowawczych, 

b) wsparcie dla pelnoletnich wychowankow opuszczajgcych instytucjonalng pieczc 

zastypcz4, 
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2. Zapewnienie adekwatnej do potrzeb liczby miejsc dla dzieci w rodzinnych 

formach pieczy zastcpczej. 

Zadania do realizacji: 

• promowanie idei rodzicielstwa zastepczego, 

• podnoszenie §wiadomoki spolecznoki lokalnej w zakresie wiedzy o rodzinnej 

pieczy zastepczej, 

• pozyskiwanie kandydatOw do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, 

• kwalifikacja kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny zastepczej. 

3. Zapewnienie wsparcia rodzinom zastepczym w realizacji zadan 

wynikajgcych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej. 

Zadania do realizacji: 

• zapewnienie rodzinom zastepczym oraz prowadzacym rodzinny dom 

dziecka szkolen majacych na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biome 

pod uwagg ich potrzeby, 

• zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawujacym rodzinna pieczc 

zastcpcza, w szczegOlno§ci w ramach grup wsparcia oraz rodzin 

pomocowych, 

• organizowanie dla rodzin zastypczych oraz prowadzacych rodzinny dom • 	dziecka pomocy wolontariuszy, 

• prowadzenie 	poradnictwa 	specjalistycznego 	(psychologicznego, 

pedagogicznego oraz prawnego), 

• zapewnienie wsparcia poprzez motliwo§6 uczestnictwa w projektach 

realizowanych przez PCPR. 
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4. Wsparcie procesu usamodzielniania wychowankow opuszczajqcych piecze 

zastepczq. 

Zadania do realizacji: 

• pomoc finansowa na kontynuowanie nauki dla osob opuszczajqcych rodziny 

zastypcm, 

• pomoc finansowa na usamodzielnienie dla osob opuszczaj4cych rodziny 

zastypcze, 

• pomoc na zagospodarowanie, 

• praca socjalna z osobami usamodzielnianymi, 

• umoAiwienie udzialu w projektach realizowanych przez PCPR. 

5. Kontynuacja wspolpracy z instytucjami zwiqzanymi z funkcjonowaniem 

systemu pieczy zastepczej w powiecie pultuskim. 

Zadania do realizacji: 

• dalszy rozwoj wspolpracy z o§rodkami terenowymi pomocy spolecznej 

na rzecz przeplywu informacji dotyczqcych rozwiqzywania problemow 

spolecznych oraz wsparcia pieczy zastypczej i rodzin biologicznych, 

• wspOlpraca z oc&odkami pomocy spolecznej, szkolami, policjq, sqdem, 

kuratorami, cArodkiem adopcyjnym, poradniq psychologiczno — pedagogicznq 

oraz innymi instytucjami pomocowymi w celu dokonywania okresowej oceny 

sytuacji dzieci i oceny rodzin zastypczych. 
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6. Kontynuacja i rozwej gwiadczonych using w zakresie rodzinnych form 

pieczy zastepczej. 

Zadania do realizacji: 

• objycie rodzin zastcpczych i prowadzacych rodzinny dom dziecka opieka 

koordynatora rodzinnej pieczy zastypczej i innych specjalistOw z zakresu pracy 

z dzieckiem i rodzing, 

• realizacja swiadczen finansowych zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastepczej (obligatoryjnych i fakultatywnych). 

Analiza SWOT 
• Analiza SWOT pozwala okre§lie mocne i slabe strony powiatu pultuskiego jako 

czynniki wewnetrzne, czyli te, na ktOre sam powiat ma wplyw oraz szanse 

i zagr&enia zewnytrzne czyli te, na ktore powiat nie ma wplywu i kt6re 

sq uzaleZnione od otoczenia. 

Tabela nr 3 . Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SLABE STRONY 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

dzialainok PCPR jako organizatora rodzinnej 

pieczy zastcpczej, 

wykwalifikowana 	i 	do§wiadczona 	kadra 

pomocy spolecznej, 

wykwalifikowana 	kadra 	do 	prowadzenia 

rekrutacji 	i szkolenia kandydatow na rodziny 

zastcpcze, 

dobra wspOtpraca jednostek pomocy i sprawny 

przeplyw 	informacji 	pomiedzy 	instytucjami 

wspierajqcymi rodzing, 

funkcjonowanie 	grup 	terapeutycznych 

dla uzaleZnionych i wspoluzaleZnionych, 

realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego 

dla sprawcow przemocy, 

funkcjonowanie grupy wsparcia dla zawodo- 

• niska aktywnok spoleczna mieszkancOw, 

• brak 	petnej 	diagnozy 	niektorych 	problemow 

spotecznych np. narkomanii, 

• brak mieszkan chronionych, 

• uzaleZnienie 	spoleczefistwa 	od 	pomocy 

spolecznej, 

• brak systematycznej wspolpracy kfientow pomocy 

spolecznej w zakresie podejmowanych dzialan, 

• ograniczony dostcp do form wsparcia dla rodzin 

z terenow wiejskich, 

• niska aktywnogo wolontariuszy, 

• niewystarczajgca 	iloge 	kadry 	pracujjcej 

z 	rodzinami 	np. 	terapeutow 	rodzinnych, 

mediatorow, 

• brak 	organizacji 	poZytku 	publicznego 
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wych, niezawodowych i spokrewnionych 

rodzin zastcpczych, 

• promowanie idei rodzicielstwa zastepczego, 

• aktywne poszukiwanie SrodkOw poza-

budZetowych, 

• systematyczne i skuteczne pozyskiwan ie 

Srodkow finansowych z funduszy Unii 

Europejskiej i innych irodel zewnctrznych na 

realizacje zadan z pomocy spolecznej, 

• real izacja projektow realizowanych z funduszy 

europejskich i innych zrodel zewnytrznych, 

ktOre majq na celu wsparcie rodziny. 

nastawionych na pomoc rodzinie i dziecku, 

• slaba efektywnok pracy z rodzinami 

naturalnymi — luki prawne utrudniaj4ce prace 

z rodzinq naturalnq ,kt6rej dzieci przebywajq 

w pieczy zastcpczej, 

• mala liczba ()sob chctnych do tworzenia nowych 

rodzin zastcpczych, 

• niechce do korzystania ze specjalistycznego 

rodzinnego poradnictwa, 

• bardzo duta ilosc rodzin spokrewnionych, 

a zbyt mala niezawodowych i zawodowych rodzin 

zastcpczych, 

• brak rodzin zastcpczych zawodowych pelniqcych 

funkcje pogotowia rodzinnego, 

• brak §wietlic dla miodzie2y zagro2onej 

demoralizacjq, 

• n iska swiadomosc spoleczna o potrzebach 

w zakresie opieki nad rodzinq i dzieckiem, 

• brak grup wsparcia zroZnicowanych ze wzglcdu 

na ro2norodnok problemOw i potrzeb 

spolecznych. 

ZAGROZENIA SZANSE 
• moliwok pozyskiwania kandydatOw 

na rodzicow zastypczych, 

• akcje promocyjne na rzecz rodzicielstwa 

zastcpczego, 

• praca z rodzinami naturalnymi celem powrotu 

do niej dziecka z pieczy zastcpczej, 

• dostep do funduszy Unii Europejskiej, 

• moZI iwok 	pozyskiwania 	srodkow 

pozabud2etowych. 

• funkcjonowanie specjalistycznego poradnictwa 
rodzinnego w PCPR, 

• polityka prospoleczna panstwa, 

• pogarszanie sic ogolnej kondycji rodzin, 

co w wieloletniej perspektywie nie pozwala 

optymistycznie patrze6 m.in. na rozwOj pieczy 

zastcpczej, 

• ubo2enie i patologizacja spoleczenstwa, 

• luki Iegislacyjne w przepisach prawnych, 

• zjawisko uzale2nienia od pomocy spolecznej, 

wyuczonej bezradno§ci, 

• wystcpowanie zagro2en 	funkcjonowania 

rodziny: uzalehiienia, bezrobocie, 

• przemoc, ubostwo. 
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• korzystne zmiany przepisow wspierajgcych 

rozwoj rodzinnej pieczy zastepczej, 

• moZliwok 	podnoszenia 	kwalifikacji 

i szkolenia kadry systernu pomocy spolecznej 

w ramach funduszy UE, 

• rozwoj wolontariatu na rzecz rodzinnej pieczy 

zastepczej. 

Wskainiki osiggniccia celow 

Za pomocj analizy porownawczej wskainiki majq przedstawiO rozwoj pieczy 
• zastepczej w powiecie pultuskim w latach, ktore obejmuje niniejszy program. 

1. Liczba rodzin w pieczy zastepczej na terenie powiatu puttuskiego. 

2. Liczba dzieci umieszczonych poza rodzinq biologicznq w rodzinnej pieczy 

zastepczej. 

3. Liczba dzieci umieszczonych poza rodzin4 biologicznq w instytucjonalnej 

pieczy zastepczej. 

4. Liczba 	przyznanych 	form 	wsparcia 	dla 	rodzin 	zastcpczych 

oraz usamodzielniajqcych sic wychowankow pieczy zastepczej (merytoryczne 

i finansowe). 

5. Liczba przeszkolonych kandydatow na rodziny zastcpcze. 

• 6. Liczba organizowanych szkolen. 

7. Liczba utworzonych niezawodowych i zawodowych rodzin zastcpczych. 

8. Liczba dzieci, ktOre powrOcily do rodzin biologicznych z pieczy zastepczej. 

9. Liczba dzieci z uregulowanq sytuacjq, zgloszonych do Wrodka Adopcyjnego. 

10. Liczba dzieci przysposobionych. 
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Zakladane rezultaty 

1. Zwickszenie §wiadomoki spolecznoki lokalnej odno§nie wartoki rodziny 

poprzez podejmowanie dzialan profilaktycznych i promujqcych wartoki 

rodzinne. 

2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrozonych bezradnokiq 

op iekunczo-wychowawczq. 

3. Zwickszenie liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastypczych. 

4. Zmniejszenie liczby dzieci w wieku poniZej 10 roku Zycia przebywajqcych 

w instytucjonalnej pieczy zastcpczej. 

5. Wsparcie istniejqcych rodzin zastcpczych poprzez organizowanie 

• specjalistycznych szkolen majqcych na celu podniesienie ich kompetencji 

opiekticzo-wychowawczych, prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie 

dostepu do specjalistycznej pomocy, doposaZenie ich mieszkan i przyznawanie 

dodatkowych Swiadczen dla rodzin zastcpczych zawodowych, zatrudnianie 

osob do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieOmi i przy pracach 

gospodarskich oraz organizowanie pomocy wolontariuszy. 

6. Zatrudnienie koordynatorOw rodzinnej pieczy zastcpczej celem udzielania 

pomocy rodzinom sprawujqcym piecze zastcpczq w realizacji ich zadan 

oraz wspOlpracy z asystentami rodziny zatrudnionymi w gminach na terenie 

powiatu pultuskiego. 

• 7. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym oraz wieksze 

wsparcie w realizacji indywidualnych programow usamodzielnienia, w tym 

poprzez wsparcie rzeczowe i finansowe. 

8. Wzmocnienie procesu aktywizowania osOb usamodzielnianych do uczestnictwa 

w Zyciu spolecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwania kwalifikacji 

zawodowych oraz podejmowania pracy. 

9. Zwickszenie liczby dzieci wracajqcych z pieczy zastcpczej pod opieke rodziny 

biologicznej. 
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Sposob monitorowania i ewaluacji programu 

Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pultusku. Program jest spojny z Powiatowq Strategiq Rozwiqzywania Problemow 

Spolecznych w Powiecie Pultuskim na lata 2015 - 2022. 

Monitorowanie Powiatowego Prograrnu Rozwoju Pieczy Zastcpczej na terenie 

Powiatu Pultuskiego na lata 2018-2020 odbywaa sic bydzie na podstawie sporzqdzanej 

sprawozdawczoki z wykonywania zadan oraz analizy zbieranych informacji 

dotyczqcych realizacji kierunkOw dzialan ujetych w programie. 

Dodatkowym narzedziem monitoringu bcdzie stala obserwacja i nadzorowanie 

realizacji dzialan. 

Infon-nacje to przedkladane bedq. Radzie Powiatu i Zarzqdowi Powiatu 

w corocznym sprawozdaniu z dzialalnoki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pultusku. 

Przedmiotem ewaluacji bydzie ocena skuteczno§ci podejmowanych dzialan 

w oparciu o analize zalo2onych wskalnikow, okre§lajqca stopien realizacji celow 

programu. Jako dodatkowe narzedzie ewaluacji programu bcdzie coroczne 

sprawozdanie z realizacji zadan organizatora rodzinnej pieczy zastcpczej. 

Ewaluacj a programu bcdzie przebiegata poprzez zbieranie, analize 

• 
i interpretacje danych. W ramach ewaluacji sprawdzone zostanq realizowane dzialania 

w programie oraz czy zostal osiqgniety cel glOwny. 

Wskainikami osiqgniccia celu glownego bgclq:  

1. Analiza porOwnawcza liczby nowo utworzonych rodzin zastepczych 

zawodowych w danym roku. 

2. Analiza porownawcza liczby dzieci umieszczonych w roZnych formach 

rodzinnej pieczy zastepczej. 
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3. Analiza porOwnawcza liczby dzieci opuszczajgcych w danym roku roZne formy 

rodzinnej pieczy zastepczej i powracajqcych do rodziny biologicznej. 

4. Liczba dzieci przysposobionych w danym roku. 

Zrodfa finansowania programu 

Do Zrodel finansowania zadah zawartych w 3-letnim powiatowym programie 

rozwoju pieczy zastepczej w powiecie pultuskim na lata 2018 — 2020 naleZ4: 

1. budZet powiatu pultuskiego, 

2. budZet panstwa w ramach dotacji na wspieranie zadan wlasnych, 

3. budZet samorzgdOw gminnych, zobowivanych do wspolfinansowania pobytu 

dzieci w pieczy zastepczej, 

4. budzet innych powiatow, zobowivanych do zwrotu wydatkow za dzieci 

umieszczone w pieczy zastepczej na terenie powiatu pultuskiego, 

5. Srodki zewnetrzne, w tym fundusze strukturalne. 

Odbiorcy programu 

Odbiorcami 3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastepczej 

w powiecie pultuskim na lata 2018 — 2020 sq: 

L dzieci przebywaj4ce w pieczy zastepczej, 

2. rodziny zastcpcze i prowadzqcy rodzinny dom dziecka, 

3. rodzice naturalni dzieci przebywaj4cych w pieczy zastepczej, 

4. osoby usamodzielniane, 

5. kandydaci do pelnienia funkcji rodzin zastypczych. 
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Zasady realizacji zadmi z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy 

zastepczej 

Zasady to dotyczq nastepujqcych dzialan: 

1. pomocniczoki; 

2. podmiotowoki dziecka i rodziny; 

3. prawa dziecka do: 

wychowania w rodzinie, a w razie koniecznoki wychowywania dziecka poza 

rodzinq do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastepczej, je§li jest 

to zgodne z dobrem dziecka, 

- powrotu do rodziny, 

• - utrzymywania osobistych kontaktOw z rodzicami, z wyjqtkiem przypadk6w, 

w ktorych sqd zakazal takich kontaktOw, 

- stabilnego §rodowiska wychowawczego, 

- ksztalcenia, rozwoju uzdolnieti, zainteresowan i przekonan oraz zabawy 

i wypoczynku, 

- pomocy w przygotowaniu do samodzielnego 2ycia, 

- ochrony przed arbitralnq lub bezprawnq ingerencjq w Zycie dziecka, 

- informacji i wyraZania opinii w sprawach, kt6re go dotyczq, odpowiednio do jego 

wieku i stopnia dojrzaloki, 

- ochrony przed poniZajqcym traktowaniem i karaniem, 

• - poszanowania toZsamoki religijnej i kulturowej, 

- dostepu do informacji dotyczqcych jego pochodzenia. 
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Analiza porownawcza informacji uzyskanych od ogrodkow pomocy 

spolecznej w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastepczej 

Tabela nr 4. Liczba rodzin z poszczegOlnych gmin i miasta powiatu pultuskiego zagroZonych umieszczeniem 
dzieci naturalnych w pieczy zastepczej 

L.P. Miasto/Gmina 2018 2019 2020 

1 Miasto i Gmina Pultusk 5 5 5 

2 Gmina Gzy 0 0 0 

3 Gmina Obryte 0 0 0 

4 Gmina Pokrzywnica 1 1 1 

5 GT17 ina ,'1,viercze 0 0 0 

6 Gmina Winnica 1 1 1 

7 Gmina Zatory 0 0 0 

RAZEM 7 7 7 

Limit rodzin zastepczych zawodowych 

Tabela nr 5. Liczba zawodowych rodzin zastcpczych w powiecie pultuskim w latach 2014 — 2017 

ROK 2014 2015 2016 2017 
Zawodowe rodziny 
zastepcze 

2 1 1* 1 

RoZnica w stosunku do 
roku poprzedniego 

0 1 0 0 

* przeksztalcona w rodzinny dom dziecka z dniem 1 lipca 2016r 

Limit nowo zakladanych rodzin zastcpczych zawodowych na lata 2018-2020 

Limit zostal ustalony na podstawie danych szacunkowych z gmin i miasta Pultusk 

• nt dzieci zagroonych umieszczeniem w pieczy zastepczej i §redniej liczby 

zawodowych rodzin zastypczych powstalych w powiecie pultuskim w latach 

2014-2017. 

Limit nowo zakladanych zawodowych rodzin zastcpczych na lata 2018-2020 

w powiecie pultuskim ustala sic nastepuhco: 

• rok 2018 — 2, w tym jedna pelniqca funkcje pogotowia rodzinnego 

• rok 2019 — 1 

• rok 2020 — 1 
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PODSUMOWANIE 

Dla prawidlowego rozwoju dziecka niezbcdne jest zapewnienie mu opieki 

w rodzinie biologicznej badi stworzenie moThwie najlepszych warunkow 

do rozwoju i wychowania w zastcpczych formach opieki. 

Niniejszy Program Rozwoju Pieczy Zastypczej w powiecie pultuskim 

na lata 2018 — 2020 opracowany w oparciu o obowiqzujace przepisy wyznacza 

kierunek dzialan w srodowisku lokalnym, tak aby praca nad rozwojem i wspieraniem 

rodzinnej pieczy zastepczej spelniala wszystkie standardy w tym zakresie. 

Istot4 proponowanych rozwiqzah jest stworzenie spOjnego systemu opieki 

nad dzieckiem i rodzina, tak aby skutecznie i efektywnie pomagaa dziecku ktore 

• z uwagi na wlasne dobro, okresowo musialo zostae umieszczone poza rodzin4. 

Niniejszy Program jest dokumentem otwartym i moze podlegae okresowej 

weryfikacji i modyfikacji. 

I 
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