Projekt, druk Nr 1/XXX/2017
UCHWAŁA NR

/XXX/2017

RADY POWIATU w RADOMIU
z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2018-2020.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Powiatu Radomskiego, art. 4 ust. 1 pkt 3a, art.
12 pkt 11 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

2017.

1868), w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. 2017. 697 z późniejszymi zmianami/ uchwala się, co
następuje:
§1

1. Rada Powiatu przyjmuje 3 – letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2018 - 2020.
2. 3 – letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Wnioskodawca:
Zarząd Powiatu

UZASADNIENIE

Do zadań z zakresu pieczy zastępczej realizowanych przez powiat należy m. innymi
opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Taki obowiązek stwarza art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W związku z upływającym z dniem 31 grudnia 2017 roku okresem obowiązywania
3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017,
zachodzi konieczność przygotowania nowego dokumentu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu przedkłada zatem Powiatowy Program
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020.

3 - LETNI
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU
PIECZY ZASTĘPCZEJ
NA LATA 2018 – 2020

I.

Wstęp

Niewiele rzeczy kształtuje człowieka tak, jak jego rodzina. To wychowanie, tradycje
i zwyczaje panujące w rodzinie decydują o tym, jakim człowiekiem stanie się dziecko.
Dziecko, przychodząc na świat daje rodzicom ogromną radość i szczęście, ale przede
wszystkim nakłada na nich ogromną odpowiedzialność. W prawidłowo funkcjonującej
rodzinie to rodzice są dla dzieci. Akceptują je takimi, jakimi są, uznając ich autonomię,
wyznaczając jasne reguły i granice postępowania, jednocześnie obejmując „parasolem
ochronnym” tj. swoją opieką i troską.
Otaczający nas najbliżsi wywierają decydujący wpływ na sposób postrzegania świata,
powinni też dawać konieczne wsparcie w codziennych zmaganiach się z rzeczywistością.
Nie ma jednak rzeczy i ludzi idealnych, wiele rodzin boryka się z różnymi trudnościami.
Mądrzy

rodzice

–

wychowawcy,

potrafią

stawić im

czoła, inni

niestety ulegają

przeciwnościom losu i poddają się bez walki. Nie w każdej rodzinie panuje miłość,
nie

każde

dziecko

ze

wzruszeniem

będzie

wspominać

swoje

dzieciństwo.

Są dzieci – ofiary przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, alkoholizmu, dzieci ulicy….
Dla nich często trzeba znaleźć nowe środowisko – zastępcze, ale jednocześnie dom,
którym znajdą wartości i normy, a przede wszystkim swoje miejsce, ciepłe

w
i

bezpieczne.

Dom może ci zastąpić cały świat, cały świat nigdy nie zastąpi ci domu
/Blaise Pascal/

3 – letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, zwany
dalej Programem jest dokumentem przygotowanym po raz kolejny, na następny trzeci już
okres programowania. Zarówno pierwszy, opracowany na lata 2012 - 2014,

jak

i następny na lata 2015 – 2017 jest realizacją działań i planów w obszarze zadań
wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej /Dz. U. 2017, poz. 697 z późniejszymi zmianami/. Wszystkie określone tam
założenia na bieżąco i stosownie do potrzeb były realizowane. Powyższe było również
dokumentowane w przedstawianej co roku Radzie Powiatu w Radomiu informacji
o działalności

Powiatowego

Centrum

Pomocy Rodzinie w

Radomiu, jak również

sprawozdaniu z efektów pracy jednostki jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W związku z upływającym z dniem 31 grudnia 2017 roku okresem obowiązywania
3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, zachodzi konieczność
opracowania nowego dokumentu, który będzie podstawą efektywnego funkcjonowania
systemu pieczy zastępczej na następne lata. Zaplanowane do realizacji działania będą
służyć przede wszystkim profilaktyce, ale także i rozwojowi rodzinnych form pieczy,

różnorodnych form specjalistycznego wsparcia zarówno dla opiekunów zastępczych,
jak i podopiecznych tych rodzin. Pozwoli to na przygotowanie młodego pokolenia
do samodzielnego, odpowiedzialnego życia w przyszłości, pełnienia ról życiowych zgodnie
z zasadami współżycia społecznego, a przede wszystkim funkcjonowania poza systemem
pieczy zastępczej czy pomocy społecznej.

II.

Zadania w zakresie systemu pieczy zastępczej

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w regionie powiatu radomskiego od dnia
01 stycznia 2012 roku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.
Realizacja różnorodnych zadań skupiająca się w obszarze pomocy dziecku i rodzinie opiera
się na regulacjach prawnych wynikających z kilkakrotnie już nowelizowanej ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających
na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Aby osiągnąć ten cel - dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy
ze strony dorosłych prawo zobowiązuje samorząd powiatowy do realizacji szerokiego
katalogu zadań, poczynając

od

prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej, zapewnienia im badań psychologicznych, pedagogicznych, szkoleń oraz
kwalifikowania ich do pełnienia tej roli, poprzez zapewnienie pomocy osobom sprawującym
rodzinną pieczę zastępczą i pokrzywdzonym przez los podopiecznym tych rodzin - aż do
konieczności zorganizowania dzieciom opieki w instytucjonalnych formach pieczy.

Wszystkie te działania mają służyć zapewnieniu stabilizacji sytuacji życiowej naszych
podopiecznych poprzez realizację planu pomocy i przygotowanie do szeroko rozumianego
usamodzielnienia,

umiejętnego

pokonywania

trudnych

sytuacji

życiowych

oraz

nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych.

Ważnym aspektem w tym obszarze jest również pomoc finansowa, którą otrzymują
opiekunowie zastępczy. Jest to między innymi pomoc na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci przebywających w pieczy, dodatek wychowawczy, dofinansowanie do wypoczynku,
świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dziecka do rodziny.
Wsparcie finansowe należy się również usamodzielnianym wychowankom, opuszczającym
rodzinne i instytucjonalne formy pieczy. Jest to pomoc na kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie, zagospodarowanie.
Podkreślić należy, że efektywność realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w dużej
mierze zależy od ścisłej interdyscyplinarnej współpracy ze środowiskiem lokalnym,

w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami, związkami
wyznaniowymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc dziecku i rodzinie
jako całości.

III. Piecza zastępcza w powiecie radomskim

Pojęcie pieczy zastępczej związane jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowości dziecka oraz prawa do wychowywania
w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania poza rodziną – do opieki i wychowania
w rodzinnej pieczy zastępczej.

Oznacza to, że pierwszeństwo przed umieszczeniem

dziecka w instytucjonalnych formach pieczy ma forma rodzinna.

Rodzina zastępcza realizuje bowiem model wychowania rodzinnego, w wypełnianiu swoich
funkcji kierując się dobrem przyjętego dziecka, zapewniając mu godne warunki rozwoju i
wychowania odpowiednie do stanu jego zdrowia i poziomu psychofizycznych możliwości,
stwarzając szanse na zaspokojenie indywidualnych potrzeb emocjonalnych, fizycznych i
społecznych, edukację, rozwój zainteresowań, odpoczynek i organizację czasu wolnego.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno mieć charakter mniej lub bardziej
tymczasowy,

gdyż

ta

forma

wsparcia

powinna

być

tylko

rodzicielskiej, a nie rozwiązaniem, które rodzinę biologiczną

uzupełnieniem

pieczy

zastępuje z założenia na

zawsze.
Dziecko umieszcza się zatem w pieczy zastępczej do tego momentu, kiedy w jego domu
rodzinnym

zaistnieją

warunki

umożliwiające

jego

powrót.

Jeżeli

okazuje

się

to niemożliwym, podejmowane są działania w kierunku regulacji sytuacji prawnej,
co

otwiera

drogę

do

powierzenia

dziecka

rodzinie

przysposabiającej

/adopcja/.

W przypadku, gdy sąd rodzinny i opiekuńczy nie widzi zasadności pozbawienia rodziców
biologicznych władzy rodzicielskiej i orzeka wyłącznie o jej ograniczeniu, opiekę
i wychowanie zapewnia się dziecku w rodzinie zastępczej. Wychowanek może w niej
pozostać do pełnoletniości lub w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż do osiągnięcia
25 roku życia, powyższa zasada dotyczy również wychowanków przebywających w pieczy
instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
a) Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem
b) Rodziny zastępcze niezawodowe

c) Rodziny zastępcze zawodowe, w tym:
•

specjalistyczne

•

pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

Poniższa tabela przedstawia stan rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu
radomskiego w podziale na typy rodzin w okresie poszczególnych lat.

Rok

2015

Rok

2016

Rok

2017

Typy rodzin

liczba

liczba dzieci

liczba

liczba dzieci /w

liczba

liczba dzieci /w

zastępczych

rodzin

/w tym

rodzin

tym

rodzin

tym

Rodzina

pełnoletnich

pełnoletnich

pełnoletnich

wychowanków/

wychowanków/

wychowanków/

61

87

60

83

57

78

36

46

30

39

27

35

8

26

9

33

9

32

3

7

2

10

2

7

Specjalistyczne

1

3

1

3

1

3

Zawodowe

4

16

6

20

6

22

Ogółem:

105

159

99

155

93

145

zastępcza
spokrewniona
z dzieckiem
Rodzina
zastępcza
niezawodowa
Rodziny
zastępcze
zawodowe
W tym:
Pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

Powyższa tabela przedstawia liczbę wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących
w poszczególnych latach, uwzględnione są w niej także te rodziny, w których funkcjonują
wychowankowie, którzy ukończyli już 18 rok życia. Analogicznie, w liczbie dzieci ujęci są
także pełnoletni podopieczni.

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE
POWIATU RADOMSKIEGO
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Niektóre z w/wymienionych rodzin w ciągu roku przestały istnieć, gdyż wychowankowie
usamodzielnili się, dzieci odeszły do domów rodzinnych lub zostały przysposobione,
niekiedy rodziny zastępcze uległy rozwiązaniu.

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE
POWIATU RADOMSKIEGO W PODZIALE NA TYPY RODZIN
70

61

60

60

57

50
40

36
30

30

27

20
8

10

9

0

9
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
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Nadal, zdecydowaną większość stanowią rodziny zastępcze spokrewnione tj. dziadkowie,
rodzeństwo, następnie rodziny zastępcze niezawodowe.

Zauważyć można łagodny spadek liczby rodzin zastępczych i liczby dzieci w nich
przebywających, co sugeruje mniejsze potrzeby w sferze zapewnienia zastępczego
schronienia dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się w domu rodzinnym.

Prawdopodobnie, wpływ na tę sytuację ma wsparcie rodziny w środowisku, którego celem
jest podjęcie wszelkich działań zapobiegających odizolowaniu dziecka od rodziny
naturalnej, w tym wsparcie asystentów, działania profilaktyczne, pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci.
Powyższe obrazuje również kolejne zestawienie, dotyczące rodzin zastępczych, w których
przebywają wyłącznie małoletnie dzieci.

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ LICZBA DZIECI
W RODZINACH ZASTĘPCZYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ
KOORDYNATORA
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Wszystkie te rodziny korzystają ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej W
latach 2015 – 2017, każdego roku 6 pracowników Powiatowego Centrum pełniło
tę funkcję.
Zdarzają

się

sytuacje,

że

dzieci

pochodzące

z

terenu

powiatu

radomskiego

są umieszczane zgodnie z decyzją Sądu w rodzinach zastępczych funkcjonujących
na terenie innych powiatów, w 2015 roku w 13 rodzinach zastępczych przebywało
24 podopiecznych, w 2016 roku w 11 rodzinach – 25 dzieci, w 2017 roku 23 dzieci
w 9 rodzinach zastępczych.

Osoby usamodzielniane:
Usamodzielnienie

wychowanka

rodzinnej

czy

instytucjonalnej

pieczy

zastępczej

jest to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania młodego człowieka do życia
poza systemem pieczy i samodzielnego kierowania swoim losem. Trudne doświadczenia
życiowe sprawiają, że wielu podopiecznych odczuwa brak wiary w siebie i swoje możliwości,
dlatego tak ważne jest wsparcie, które mogą otrzymać ze strony osoby pełniącej
odpowiedzialną funkcję opiekuna usamodzielnienia, koordynatora
zastępczej/, pracownika socjalnego, rodziny zastępczej.

rodzinnej pieczy

LICZBA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI RODZINNĄ
I INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTEPCZĄ
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Dorośli wychowankowie pieczy zastępczej często jeszcze przez wiele lat po uzyskaniu
pełnoletniości potrzebują wsparcia przy budowaniu swojej niezależności, towarzyszy im
strach przed przyszłością. Stosownie do potrzeb są obejmowani pomocą prawną, socjalną,
psychologiczną. Mają również możliwość korzystania z rozbudowanego systemu świadczeń
finansowych.
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Instytucjonalna piecza zastępcza
Powiat radomski dysponuje na swoim terenie jedną placówką opiekuńczo – wychowawczą.
Jest to Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 z filią w Starachowicach, u. 1
Maja 13 b. Jest to placówka zapewniająca całodobową opiekę

i wychowanie,

zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, emocjonalnych, rozwojowych, społecznych i
religijnych łącznie 44 podopiecznym.
Placówka jest wpisana do rejestru placówek województwa mazowieckiego pod Nr 57.
Posiada

zezwolenie

na

prowadzenie

swojej

działalności

na

czas

nieokreślony,

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2011 roku,
znak: WPS.II.MT/9032/63/07, zmienionej decyzją z dnia 2 marca 2011 roku, znak:

WPS-

II.9423.2.1.2011.MT.

Liczba dzieci

przebywających

Rok

w placówkach

opiek. – wych.

2015

2016

Dom Matki i Dziecka

54 /w tym 24 dzieci z

46 /w tym 15 dzieci

51/w

w Jasieńcu Iłżeckim

pow.

warszawskie-

z pow. warszawskiego

z pow. warszawskiego

Dolnym

go zachodniego oraz

zachodniego, 4 z Gminy

zachodniego, 4 z Gminy

4

Miasta Radomia,

Miasta Radomia,

1 z pow. przysuskiego, 1

1 z pow. przysuskiego, 1

z

z

z

Gminy

Miasta

Radomia/

Dzieci umieszczone
w placówkach na
terenie innych
powiatów

13 /w tym 10 na

pow.

międzycho-

2017
tym

pow.

17

dzieci

międzycho-

dzkiego, oraz 1 z pow.

dzkiego, oraz 1 z pow.

tatrzańskiego /

tatrzańskiego /

12 /w tym 10 na

12 /w tym 10 na

terenie powiatu

terenie powiatu

terenie powiatu

lipskiego oraz 3 na

lipskiego oraz 2 na

lipskiego oraz 2 na

terenie powiatu

terenie powiatu

terenie powiatu

szydłowieckiego/

szydłowieckiego/

szydłowieckiego/

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym w pełni zabezpiecza potrzeby powiatu
w zakresie umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podopieczni, którzy
przebywają w jednostkach funkcjonujących na terenie innych powiatów zostali tam
umieszczeni we wcześniejszych latach. Od 2014 roku żadne nowe dziecko nie zostało
umieszczone w placówkach poza granicami powiatu radomskiego.
Można zaobserwować nieznaczny spadek liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej
pieczy zastępczej, co przedstawia poniższe zestawienie.

SKIEROWANIA DO INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
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dzieci z powiatu radomskiego

IV.

2017 rok
dzieci z innych powiatów

Cele i zadania, zakładane efekty, wskaźniki, realizatorzy
Programu.

Nadrzędnym celem Programu jest zintegrowany system opieki nad dzieckiem

i

rodziną ukierunkowany na rozwój w powiecie radomskim rodzinnych form pieczy
zastępczej, przy jednoczesnych działaniach służących powrotowi dziecka do rodziny
biologicznej.

Cele szczegółowe
1. Promowanie i rozwój pieczy zastępczej, w szczególności rodzinnej jako alternatywy
w sytuacji braku możliwości sprawowania opieki nad dziećmi ze strony rodziców
biologicznych.
2. Rozwijanie systemu wsparcia dla już istniejących form pieczy zastępczej.
3. Wsparcie dla wychowanków opuszczających rodzinne i instytucjonalne formy pieczy
zastępczej.

4. Zwiększenie szans na powrót dzieci do środowiska rodzinnego.
5. Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania z zakresu pieczy
zastępczej.

Ad 1.
Promowanie i rozwój pieczy zastępczej, w szczególności rodzinnej jako alternatywy
w sytuacji braku możliwości sprawowania opieki nad dziećmi ze strony rodziców
biologicznych.

Planowane do realizacji zadania:
1. Podejmowanie inicjatyw promujących ideę zastępczego rodzicielstwa w środowisku
/m. innymi: plakaty, ulotki, informacje zamieszczane w prasie, BIP-ie itp./.
2. Pozyskiwanie kandydatów do tworzenia i realizacji zadań związanych z rodzinną
pieczą zastępczą, prowadzenie procesu diagnostyczno – konsultacyjnego i szkoleń
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
3. Tworzenie rodzin zawodowych, zgodnie z wyznaczonym limitem.
4. Podtrzymanie standardu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Efekty realizacji zadań:
Uznając rodzinę za najważniejszą wartość w życiu człowieka - stworzenie dzieciom
opuszczonym,

skrzywdzonym,

zaniedbywanym

przez

najbliższych

możliwości

wychowywania się w zastępczym domu. W tym celu pozyskanie nowych osób gotowych do
podjęcia się roli opiekunów zastępczych, w tym rodzin zawodowych, wyposażenie ich w
wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowego wypełniania roli rodzica dla dzieci
w różnym wieku i o różnych potrzebach. Zapewnienie dzieciom, w przypadku których nie
ma możliwości umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej godnych, odpowiadających
przyjętym standardom warunków życia w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.

Wskaźniki:
- liczba kampanii i działań promocyjnych;
- liczba szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych i liczba uczestników;
- liczba nowoutworzonych rodzin zastępczych;
- liczba zawartych umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi;

Ad 2.
Rozwijanie systemu wsparcia dla już istniejących form pieczy zastępczej.

Planowane do realizacji zadania:
1. Zapewnienie wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Zapewnienie szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji
rodzin zastępczych.
3. Zapewnianie badań psychologicznych opiekunom zastępczym.
4. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz
wychowanków pieczy.
5. Zapewnienie zarówno opiekunom zastępczym, jak i podopiecznym zróżnicowanych
form pomocy, w tym specjalistycznych: wsparcie psychologiczne, prawne, rodzin
pomocowych, możliwość terapii, mediacji, integracja ze środowiskiem, wolontariat
i inne.
6. Udzielanie świadczeń finansowych obligatoryjnych oraz fakultatywnych.

Efekty realizacji zadań:
Zapewnienie dzieciom możliwości funkcjonowania w rodzinach zastępczych, właściwie
przygotowanych do opieki nad wychowankami w różnym wieku, o różnych potrzebach,
zapewniających optymalne warunki rozwoju w sytuacji trwałej lub przejściowej przeszkody
w sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców biologicznych.
Kompleksowo działający system wsparcia zapewniający zróżnicowane formy pomocy
osobom podejmującym się trudnej życiowo roli opiekuna zastępczego. Wzrost efektywności
i skuteczności działań podejmowanych na rzecz rodzin zastępczych

oraz ich

wychowanków. Zapewnienie i rozwijanie oferty pomocowej, odpowiadającej zgłaszanym i
dostrzeganym potrzebom, w oparciu o współpracę różnych służb.

Wskaźniki:
- liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i liczba rodzin objętych ich pomocą;
- liczba szkoleń dla rodzin zastępczych i spotkań grup wsparcia dla rodzin zastępczych;
- liczba opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- liczba udzielonych porad i konsultacji, diagnoz psychofizycznych, spotkań o charakterze
integracyjnym;
- liczba rodzin objętych wsparciem wolontariuszy;
- liczba rodzin pomocowych;
- liczba, rodzaj i kwota świadczeń przyznanych rodzinom zastępczym.

Ad 3.
Wsparcie dla wychowanków opuszczających rodzinne i instytucjonalne formy pieczy
zastępczej.

Planowane do realizacji zadania:
1. Pomoc w opracowywaniu i realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia.
2. Wsparcie ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Udzielanie pomocy wspierającej proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków
w formach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Efekty realizacji zadań:
Przygotowanie młodych ludzi – podopiecznych rodzin zastępczych i różnego rodzaju
placówek

do

samodzielnego

odpowiedzialnego,

dojrzałego

życia

i

integracji

ze środowiskiem lokalnym. Odpowiednie zmotywowanie ich do wykorzystywania swoich
mocnych stron, tak aby byli gotowi na budowanie swojej niezależności oraz kształtowanie
pozytywnego obrazu siebie samego.
Mając na względzie fakt, że usamodzielnienie to niezwykle ważny okres w życiu młodego
człowieka, a zarazem skomplikowany proces wychowawczy – zapewnienie profesjonalnego
wsparcia, pomocy w zdobyciu wykształcenia, pomocy prawnej, psychologicznej, świadczeń
materialnych i niematerialnych, stosownie do potrzeb.

W końcowym efekcie

przygotowanie do życia poza systemem pieczy zastępczej.

Wskaźniki:
- liczba opracowanych indywidualnych programów usamodzielnienia;
- liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i liczba wychowanków objętych ich
pomocą;
- liczba, rodzaj i kwota świadczeń przyznanych pełnoletnim wychowankom.

Ad 4.
Zwiększenie szans na powrót dzieci do środowiska rodzinnego.

Planowane do realizacji zadania:
1. Zapewnienie

poradnictwa specjalistycznego

osobom i rodzinom z terenu powiatu

(np. psychologiczne, prawne, mediacje, terapia).
2. Współpraca z sądami i ich organami pomocniczymi, gminnymi zespołami interdy scyplinarnymi, ośrodkami pomocy społecznej, a szczególnie asystentami rodzin,
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
3. Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego.

4. Realizacja programów służących profilaktyce, promowaniu prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci.

Efekty realizacji zadań:
Współobecność rodziców biologicznych i opiekunów zastępczych w życiu dziecka. Pomoc w
przywróceniu równowagi w rodzinie biologicznej. Motywowanie jej do podjęcia obowiązków
przypisanych roli rodzica i zadbania o stworzenie warunków umożliwiających powrót
dziecka do naturalnego środowiska, przy współpracy różnych służb. Profesjonalne wsparcie
w zróżnicowanej formie. Pomoc dzieciom w opanowaniu lęku przed przyszłością

i

zapewnienie im życiowej stabilizacji.

Wskaźniki:
- liczba udzielonych porad i konsultacji;
- liczba planów pomocy dziecku oraz ocen sytuacji dziecka;
- liczba placówek wsparcia dziennego i osób korzystających z ich usług;
- liczba programów profilaktycznych oraz osób w nich uczestniczących;
- liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych.

Ad 5
Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji osób realizującej zadania z zakresu pieczy
zastępczej.

Planowane do realizacji zadania:
1. Zapewnienie osobom realizującym zadania z zakresu pieczy zastępczej udziału
w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp.
2. Pozyskiwanie nowej kadry specjalistycznej.
3. Stworzenie warunków do możliwości wymiany informacji, doświadczeń, ustalania zasad
współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi w zadania związane
z opieką nad dzieckiem i rodziną.

Efekty realizacji zadań:
Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu rozwiązywania
problemów dziecka i rodziny. Wzrost liczby specjalistów w różnych obszarach pomocy.
Wspólne seminaria, konferencje, dające możliwość wymiany doświadczeń, ustalania zasad
współdziałania,

możliwość

realizacji

różnych

działań

w

partnerstwie,

poszerzenie

współpracy o nowe obszary.
Profesjonalnie przygotowana kadra merytoryczna, pozyskanie nowych specjalistów.

Wskaźniki:
- liczba szkoleń, konferencji, seminariów itp. oraz liczba pracowników w nich uczestniczą cych;
- liczba pozyskanych specjalistów;
- liczba wspólnych spotkań przedstawicieli różnych służb zaangażowanych w pomoc
dziecku i rodzinie.

Realizatorzy 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2018-2020
Głównym podmiotem realizującym Program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy współpracy z:
- miejskim, miejsko – gminnymi, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej;
- powiatowymi centrami pomocy rodzinie;
- placówkami opiekuńczo – wychowawczymi;
- placówkami wsparcia dziennego;
- instytucjami oświatowymi;
- Kościołem;
- Sądami i ich służbami pomocnicznymi;
- podmiotami leczniczymi;
- organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mającymi status organizacji pożytku
publicznego;
- lokalnymi mediami;
- innymi podmiotami;
a także przy współpracy z rodzinami zastępczymi, rodzinami pomocowymi, opiekunami
usamodzielnienia.

V.
Zgodnie

Limit rodzin zastępczych zawodowych
z

treścią

art.

180

pkt.

1

ustawy

o

wspieraniu

rodziny

i

systemie

pieczy zastępczej, w Programie należy określić coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych.

Lata

2018

2019

2020

Liczba rodzin zastępczych zawodowych
ogółem

11

13

15

W tym:
Liczba rodzin zastępczych zawodowych
utworzonych w danym roku

2

2

2

Limity, o których mowa powyżej zostały dostosowano do występujących potrzeb
w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym możliwości funkcjonowania
w rodzinie biologicznej oraz możliwości zabezpieczenia na ten cel środków finansowych
w budżecie powiatu. Podkreślić jednak należy, że liczba nowoutworzonych rodzin
zawodowych będzie zależna od ilości kandydatów do pełnienia tej funkcji.

VI.

Finansowanie programu, termin realizacji.

Źródłem finansowania Programu są środki finansowe:
- z budżetu Powiatu Radomskiego;
- z budżetu innych samorządów powiatowych;
- z budżetu Państwa;
- z budżetu samorządów gminnych;
- z budżetów innych podmiotów/partnerów działań;
- z pozyskiwanych środków zewnętrznych /np. Europejski Fundusz Społeczny/

Termin realizacji
Program

będzie

realizowany

przez

okres

trzech

lat

tj.

2018-2020.

Realizacja

poszczególnych zadań będzie miała charakter ciągły.

VII. Monitoring i ewaluacja programu.
Monitoring Programu będzie polegał na bieżącym gromadzeniu i analizowaniu informacji
o przebiegu procesu jego realizacji.

Przedmiotem ewaluacji będzie natomiast skuteczność podejmowanych działań, zmiany,
jakie wywołała realizacja zaplanowanych działań głównie w oparciu o analizę założonych
wskaźników.
Powyższe będzie służyć ocenie, czy przedmiotowy dokument stwarza możliwość postępu
w zakresie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie radomskim. Wiedza ta jest
niezbędna po to, aby móc podjąć najlepsze z możliwych decyzje dotyczące przyszłości.

Głównym realizatorem i jednocześnie koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Radomiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu będzie dokonywał oceny
realizacji

Programu

w

corocznym,

przedstawianym

Radzie

Powiatu

sprawozdaniu

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, którego częścią składową
jest sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

