
Uchwała Nr XI/64/2019 

 

Rady Powiatu Wolsztyńskiego 

z dnia 30 maja 2019r. 

 

 
w sprawie przyjęcia 3- letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla 

Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2019-2021. 

 

 

                   Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3a), art. 12 pkt. 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019r. poz. 511) art. 180 pkt. 1)  ustawy z dnia                        

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 

z późn. zm.),  

 

Rada Powiatu Wolsztyńskiego uchwala, co następuje: 

 

                                                                          § 1. 

 

Przyjmuje się 3- letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu 

Wolsztyńskiego na lata 2019-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

          

  § 2. 

Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                                   Przewodniczący Rady 

/-/ Janusz Mrozkowiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr XI/64/2019 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 30 maja 2019r. 

w sprawie przyjęcia 3- letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy  

   Zastępczej dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2019-2021 

 

 

   

           Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt. 3a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511) powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

            W oparciu o treść art. 12 pkt. 11) ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej 

właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych ustawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady powiatu. 

             Zgodnie z art. 180 pkt.1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                        

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r.  poz. 998 ze zm.), do zadań własnych powiatu 

należy opracowanie i realizacja 3 - letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych. 

             Mając powyższe na względzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej wnioskuje o przyjęcie w/w programu, co 

umożliwi realizację zadania własnego powiatu, określonego w ustawie. 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Janusz Mrozkowiak 
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 Wstęp 

„Nie ma dzieci – są ludzie” 

                                 Janusz Korczak 

       Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny 

rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw   

i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,  

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się         

i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.1 

 

    Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa 

na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.2 

     Jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują ten 

obowiązek w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

    Stosując przepisy mamy na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka 

do: 

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną - 

do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne    

z dobrem dziecka; 

2) powrotu do rodziny; 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 
2 Art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 
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3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których 

sąd zakazał takich kontaktów; 

4) stabilnego środowiska wychowawczego; 

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku; 

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka; 

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku 

i stopnia dojrzałości; 

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 

10)  poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej; 

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.3 

 

       Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki  

i wychowania przez rodziców. 

        Pieczę zastępczą organizuje powiat. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest 

wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu zlecono 

realizację tego zadania. W Powiecie Wolsztyńskim funkcję tę pełni Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wolsztynie - zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2011 Starosty Powiatu 

Wolsztyńskiego z dnia 25.12.2011 r. 

      Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                 

w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia pomocy rodzinie przeżywającej trudności               

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz określa konsekwencje 

bezskuteczności udzielanej pomocy poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

      Art. 180 pkt. 1 przedmiotowej ustawy wskazuje na obowiązek opracowania przez powiat  

3 letniego programu rozwoju pieczy zastępczej. Powiat Wolsztyński Uchwałą Rady Powiatu 

Wolsztyńskiego nr XXI/125/2016 przyjął Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2016-2018, który realizowany był przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

       W związku z upływającym okresem obowiązywania Programu, należało opracować nowy 

dokument, który na bazie dotychczasowych doświadczeń uwzględnia m.in. organizowanie 

opieki i wychowania w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, 

przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych przewidzianych w/w ustawą. 

                                                 
3 Art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

( Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 
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     Cele i zadania określone w niniejszym Programie, zostały sformułowane na podstawie 

oceny upływającego okresu programowania oraz diagnozy  zagadnień związanych z pieczą 

zastępczą. Określenie potrzeb w tym zakresie pozwoliło na wytyczenie kierunków działań,                              

w poszczególnych latach z uwzględnieniem środków finansowych koniecznych do ich 

realizacji.  

   Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 został opracowany             

w oparciu o ustawę z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2018, poz. 998 ze zm.). 

 

I. Podstawy prawne programu. 

           

      Działania w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, w tym zadania zapisane w niniejszym 

Programie są podejmowane i realizowane w oparciu o następujące przepisy i dokumenty: 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.); 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych ( Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526); 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 

poz.511); 

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

(Dz. U. z 2018 r, poz. 998 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508  ze 

zm. ); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.  

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie 

( Dz. U. z 2012 r., poz. 954); 

 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej  

i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby 

usamodzielnianej. 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.                 

w sprawie  szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 

r., Nr 274, poz. 1620); 

 Strategia  rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Wolsztyńskiego na lata 

2017 – 2027 przyjęta uchwałą nr XL/279/2017  Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 

28 października 2017 roku. 

 

II. System pieczy zastępczej i jego rola. 

        Piecza zastępcza zapewnia: 

1)  pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe - 

dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia 

dziecka - opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym; 

2) przygotowanie dziecka do: 

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 

b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 

kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty    

i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.4 

 

System pieczy zastępczej dzieli się na dwa podstawowe działy: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Art. 33 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

( Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 

 

Rodzinna 

piecza 

zastępcza 

Instytucjona

lna piecza 

zastępcza 
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     Najbardziej pożądaną formą pieczy zastępczej jest forma rodzinna z uwagi na możliwość 

stworzenia warunków opieki i wychowania najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej.          

Piecza  rodzinna sprawowana jest w formie: 

 spokrewnionych rodzin zastępczych (opiekunami mogą być tylko dziadkowie lub 

rodzeństwo); 

 niezawodowych rodzin zastępczych (opiekunowie niebędący wstępnymi lub 

rodzeństwem dziecka, np. wujostwo lub osoby w ogóle niespokrewnione z dzieckiem), 

w których w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci, lub osób które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, pod warunkiem 

kontynuowania nauki; 

 zawodowych rodzin zastępczych, w tym zawodowych specjalistycznych oraz 

zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. W rodzinach zawodowych 

umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci, w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz 

po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych dopuszczalna jest większa liczba dzieci.      

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności 

dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem                        

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie 

ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie 

matki z dziećmi. 

 rodzinnych domów dziecka – rodzina, w której umieszcza się w tym samym czasie nie 

więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej pod warunkiem kontynuowania przez nich nauki. Prowadzący rodzinny 

dom dziecka otrzymuje za pełnioną funkcję comiesięczne wynagrodzenie.5 

 

    Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu: 

o socjalizacyjnego; 

o interwencyjnego; 

o specjalistyczno-terapeutycznego; 

o rodzinnego; 

                                                 
5 Art. 39 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

( Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 
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 regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (prowadzone przez samorząd 

wojewódzki); 

 interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego ( prowadzone przez samorząd 

wojewódzki).6 

 

     Ustawa reguluje przepisy zmieniające minimalny wiek dzieci kierowanych do placówek 

opiekuńczo - wychowawczych. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu 

interwencyjnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego oraz  w regionalnych 

placówkach opiekuńczo – terapeutycznych w okresie 4 lat od dnia wejścia jej w życie, tj. od 

dnia 1 stycznia 2012 r., mogą być umieszczane dzieci powyżej 7. roku życia (przebywać w tych 

placówkach będą mogły w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.). Po 

upływie tego okresu w placówkach będą mogły przebywać jedynie dzieci powyżej 10. roku 

życia. Umieszczanie dzieci poniżej tego wieku będzie możliwe tylko w wyjątkowych 

sytuacjach, szczególnie, gdy przemawiać za tym będzie stan ich zdrowia lub dotyczyć to będzie 

rodzeństwa. 

    Jednym z zadań pieczy zastępczej jest przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego    

i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 

nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów   

z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz 

zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - 

rekreacyjnych. 

    Piecza zastępcza ma charakter tymczasowy co oznacza, że dziecko powinno przebywać          

w niej najkrócej jak to możliwe. Niestety diagnoza problemów w rodzinach oraz postępowania 

sądowe trwające wiele miesięcy wydłużają ten czas. Dzieci w pieczy zastępczej często 

przebywają wiele lat. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Art. 93 i 110  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

( Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 
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III. Charakterystyka i analiza rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej              

w Powiecie Wolsztyńskim. 

 

1. Rodzinna piecza zastępcza. 

    Najbardziej pożądaną formą pieczy zastępczej jest forma rodzinna z uwagi na możliwość 

stworzenia warunków opieki i wychowania najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej. 

W Powiecie Wolsztyńskim mamy rodziny spokrewnione jak i niezawodowe, a od niemal 2 lat 

rodzinę zastępczą zawodową. 

  

 

Wykres 1: liczba rodzin zastępczych w Powiecie Wolsztyńskim w latach 2012 – 2018  

z podziałem na typy 

 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

     Powyższy wykres ukazuje zmiany, jakie zaszły w rodzinnej pieczy zastępczej na przestrzeni 

7 lat. Liczba rodzin zastępczych nieznacznie się waha. 

     Zdecydowanie zmalała liczba rodzin spokrewnionych. Decyduje o tym kilka czynników. 

Przede wszystkim migracja rodzin z dziećmi, co utrudnia znalezienie członków rodziny 

chętnych do podjęcia się opieki nad dzieckiem. Kolejnym problemem są relacje 

wewnątrzrodzinne. Coraz częściej spotykamy się z konfliktami w rodzinach, co także nie 

sprzyja budowaniu stabilnego środowiska dla dziecka. Poza tym osoby spokrewnione często 
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deklarują nieporadność w stosunku do problemów występujących w rodzinie i nie chcą się 

obarczać dodatkową odpowiedzialnością.  

 W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych odnotowujemy nieznaczny wzrost. 

Szczególnie w roku 2018, kiedy rodzinami zastępczymi zostały osoby zakwalifikowane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.  Niestety w roku obecnym zauważamy 

brak kandydatów chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych. Jest to niestety poparte tendencją 

ogólnokrajową.  

 W 2016 roku PCPR rozpoczął kampanię informacyjną pod hasłem „Dobry Rodzic to 

szansa!”, która miała za zadanie przybliżenie tematyki rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

zachęcenie potencjalnych kandydatów na opiekunów zastępczych do podjęcia szkolenia. 

W latach 2013- 2015 nie było żadnych kandydatów na rodziców zastępczych, którzy byliby 

gotowi przejść procedurę i przyjąć obce dziecko. Dopiero w 2016 roku procedurę 

kwalifikacyjną przeszło 7 osób, w kolejnych latach ukończyło szkolenie odpowiednio 5 i 11 

osób.  

zdjęcie 1:  plakat promujący kampanię "Dobry Rodzic to Szansa!" 
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    Kampania ma charakter ciągły. 

   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza obowiązek planowania 

i limitowania liczby rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących w powiecie. Na 

podstawie analizy danych dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej, informacji z gmin 

na temat zagrożeń w środowiskach rodzin biologicznych, uwzględniając realne możliwości 

finansowe powiatu,  w poprzednim programie ustalono limit na poziomie 1 rodziny i został on 

zrealizowany. W chwili obecnej dostrzegamy potrzebę ustanowienia jeszcze jednej  rodziny 

zastępczej zawodowej, szczególnie  chcącej zabezpieczać starsze dzieci i młodzież. 

 

Wykres 2: liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w latach 

2012 – 2018 

 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

       Liczba dzieci  umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej także klasuje się 

na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich 6 lat.  Jak widać na powyższym wykresie, 

liczba ta oscyluje pomiędzy 50 a 60 dzieci. W 2016 roku utworzono rodzinę zastępcza 

spokrewnioną dla sześciorga dzieci będących rodzeństwem, stąd niewielki skok w powyższym 

wykresie. 

   Niestety potrzeby w zakresie zabezpieczania miejsc dla dzieci są coraz większe. Niemal 

każdego dnia przychodzą pisma z prośbami o umieszczenie w rodzinnych formach pieczy 
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zastępczej dzieci z innych powiatów, z terenu całej Polski. Liczba dzieci do zabezpieczenia 

przewyższa znacznie liczbę miejsc w rodzinach zastępczych. 

    Także w naszym powiecie borykamy się z brakiem miejsc w rodzinach zastępczych. 

 

 

Tabela 1: dane dotyczące pieczy zastępczej w Powiecie Wolsztyńskim (stan na 31.12.2018 r.) 

 

 Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

Rodzinna piecza  

zastępcza ogółem 

13 18 1 

w tym:  

1 dzieckiem 7 12 0 

2 dzieci 2 5 0 

3 dzieci 2 0 0 

4 dzieci 1 1 1 

5 dzieci 0 0 0 

6 dzieci i więcej 1 0 0 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

 

 

Tabela 2: liczba dzieci w rodzinach zastępczych z podziałem na wiek, posiadanie orzeczenia o 

niepełnosprawności oraz umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Wolsztyńskiego (stan na 31.12.2018 r.) 

 Rodziny 

zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny 

zastępcze 

niezawodowe 

Rodziny 

zastępcze 

zawodowe 

Dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

27 26 4 

w tym w wieku:  

do 1 roku  1 1 1 

1-3 lata 0 2 2 

4-6 lat 4 1 0 

7-13 lat 10 7 1 

14-17 lat 7 8 X 

18-24 lata 5 7 X 

 

Posiadające orzeczenie     

 o niepełnosprawności 

2 3 0 

dzieci umieszczone po raz pierwszy  

w rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu 

roku sprawozdawczego 

2 4 3 
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Tabela 3: liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających  w poszczególnych 

gminach  w Powiecie Wolsztyńskim (stan na 31.12.2018 r.) 

 

gmina Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Wolsztyn 6 7 5 7 1 4 

Siedlec 3 9 7 9 0 0 

Przemęt 4 11 6 10 0 0 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

 

    W roku 2018 sąd ustanowił 5 nowych rodzin zastępczych, w tym jedną spokrewnioną          

z dzieckiem. 

 

 Tabela 4: liczba nowych  rodzin zastępczych i napływu dzieci do pieczy zastępczej na terenie 

Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 r. 

 Rodziny 

zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

Rodzina 

zastępcza 

zawodowa 

Ogółem 

 

Liczba rodzin 

 

1 

 

4 

 

0 

 

5 

 

Liczba dzieci 

 

2 

 

4 

 

3 

 

9 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

  

       Dzieci pochodzące z Powiatu Wolsztyńskiego przebywają również w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Liczba takich dzieci według stanu na dzień 

31.12.2018 r. to 7 dzieci, które przebywają w 5 rodzinach zastępczych. W ostatnich latach 

liczba ta zmalała, gdyż zbudowany system pieczy w powiecie pozwala na zabezpieczenie 

niemal wszystkich dzieci. 
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Tabela 5: liczba dzieci z terenu Powiatu Wolsztyńskiego przebywających w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 

 Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

Powiat Leszno 

 w tym: liczba rodzin 

2 - 

liczba dzieci 2 - 

Powiat Gostyń 

 w tym: liczba rodzin 

- 1 

liczba dzieci - 3 

Powiat Poznań 

 w tym: liczba rodzin 

- 1 

liczba dzieci - 1 

Miasto Poznań 

w tym: liczba rodzin 

1 - 

liczba dzieci 1 - 

Ogółem 

 w tym: liczba rodzin 

3 2 

liczba dzieci 3 4 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

        

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w rodzinach zastępczych przebywają także dzieci 

pochodzące z innych powiatów. Koszty utrzymania ponoszą powiaty pochodzenia dzieci, na 

podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami. 

 

Tabela  6:  liczba dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego na podstawie zawartych porozumień 

 Liczba dzieci                 

w rodzinach 

zastępczych 

spokrewnionych 

Liczba dzieci                 

w rodzinach 

zastępczych 

niezawodowych 

Liczba dzieci                

w rodzinach 

zastępczych 

zawodowych 

Powiat Nowy 

Tomyśl 

- 1 - 

Powiat Zielona 

Góra 

- 2 - 

Powiat Kościan - 1 - 

Powiat Bolesławiec - 1 - 

Powiat Wrocławski - 1 - 

Powiat Słubicki 1 - - 

Powiat Zgorzelec - 1 - 

Powiat Nowa Sól - 3 - 
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Powiat Grodzisk 

Wlkp. 

- 1 - 

Miasto Łódź - - 2 

Ogółem 1 11 2 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

  

Tabela 7: odpływ dzieci z pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 roku 

  

 

Rodziny  

zastępcze  

spokrewnione 

 

 

Rodziny  

zastępcze  

niezawodowe 

 

 

Rodziny  

zastępcze 

 zawodowe 

 

Dzieci, które opuściły rodzinną pieczę 

zastępczą ( do 18 roku życia) w ciągu 

roku sprawozdawczego, w tym: 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 

 

powróciły do rodziny  

naturalnej 

0 0 0 

umieszczone w innej  

formie rodzinnej pieczy 

zastępczej 

0 0 1 

przekazane do adopcji 0 0 0 

umieszczone  

w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

0 0 1 

inny powód 0 0 0 

 

 

Osoby pełnoletnie, które opuściły 

rodzinną pieczę zastępczą w ciągu roku 

sprawozdawczego, w tym: 

6 1 0 

 

 

usamodzielnione* 

powróciły do 

rodziny naturalnej, 

krewnych 

 

2 0 0 

założyły własne 

gospodarstwo 

domowe 

0 0 0 

nieusamodzielnione 4 1 0 

źródło:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

*Osoba usamodzielniona to osoba, której proces usamodzielnienia został zakończony, tzn. opuściła rodzinną 

pieczę zastępczą i otrzymała świadczenia wymienione w art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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Tabela 8: dzieci, które opuściły rodziny zastępcze przed ukończeniem 18 roku życia 

źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

 

2. Placówka opiekuńczo – wychowawcza Dom Dziecka „DROGA”. 

    Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom całodobową lub okresową opiekę 

i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne 

wychowanków. Umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinno nastąpić 

dopiero po wyczerpaniu wszystkich dostępnych form pomocy rodzinie biologicznej lub               

w sytuacji, kiedy nie ma możliwości  umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. 

      Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo-

wychowawcza Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie. Placówka ma charakter socjalizacyjny. 

Mieści się w 3 kondygnacyjnym budynku mieszkalnym o całkowitej powierzchni 1033,4 m². 

Obecnie placówka umieszczona jest na drugim piętrze budynku, gdzie znajduje się 6 pokoi 

wychowanków, świetlica, kuchnia, sala komputerowa, łazienki oraz dwa pomieszczenia 

socjalne. W budynku znajdują się także 2 mieszkania usamodzielnień (2-3 osobowe), z których 

każde wyposażone jest  w oddzielny aneks kuchenny, łazienki i pokoje mieszkalne. Zajmują je 

dwie pełnoletnie osoby, które przygotowują się do usamodzielnienia. 

    W roku 2016 rozpoczęto działania zmierzające do realizacji art. 95 ust. 3 ustawy z dnia             

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. przekształcenia placówki 

dla 30 wychowanków w placówkę dla 14 wychowanków. Opracowano wstępny plan działań   

w tym zakresie. 

    Od 1 stycznia 2019 r. Dom Dziecka DROGA został włączony w struktury Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.  Decyzja o połączeniu poparta była argumentami 

Dzieci, które opuściły rodziny 

zastępcze przed 18 rokiem życia 

Liczba dzieci 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Powróciły do rodziny naturalnej 0 2 4 1 0 

Umieszczenie w innej rodzinie 

zastępczej 

1 1 2 0 1 

Przekazanie do adopcji 0 0 0 3 0 

Umieszczenie w placówce 

opiekuńczo - wychowawczej 

0 0 0 0 1 

Umieszczenie w domu pomocy 

społecznej 

0 0 0 0 0 
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głównie  organizacyjnymi. Jednostka oraz placówka mają jednego dyrektora, wspólną 

księgowość oraz dział administracyjny. Zarówno  wychowankowie przebywający w placówce, 

jak i podopieczni z rodzin zastępczych mają teraz szerszy dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego, co wcześniej stanowiło problem ze względu na zbyt wysokie koszty. 

Pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynator i wychowawcy przy 

wsparciu psychologa oraz prawnika i specjalisty ds. pracy z rodziną budują spójny system 

opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej. 

     Połączenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie oraz Domu Dziecka 

„DROGA”  ma wymiar nie tylko zarządzająco – administracyjny, ale także  ma połączyć obie 

instytucje pod jednym adresem. Plany zakładają zmianę lokalizacji PCPR na parterze budynku 

przy ul. Marcinkowskiego 6. Drugie piętro oraz poddasze pozostaną do dyspozycji placówki 

opiekuńczo – wychowawczej. Realizacja tego zadania uwzględnia także przeniesienie  hostelu 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który wg obowiązujących przepisów nie 

będzie mógł się znajdować w jednym budynku  z placówką opiekuńczo – wychowawczą. 

 

Wykres 3: liczba dzieci umieszczonych w Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie w latach 

2011-2018 

  

źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

 

Od roku 2012 żadne dziecko z terenu Powiatu Wolsztyńskiego nie zostało umieszczone 

w placówce poza powiatem.  
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Wykres 4: średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka 

„DROGA” w Wolsztynie 

 

źródło: dane Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie 

Wykres 5: przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej  pieczy zastępczej              

( dotyczy wychowanków przebywających w pieczy w 2018 r.) 

 

źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

 Dane z wykresu jasno wskazują, że najczęstszymi przyczynami umieszczenia dzieci              

w pieczy zastępczej jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz 
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uzależnienia rodziców. Należy podkreślić, że w przypadku badania sytuacji dziecka i rodziny 

nie można wskazać  zazwyczaj jednej przyczyny, gdyż zachowania rodziców oraz problemy,     

z jakimi boryka się rodzina, są ze sobą powiązane.  Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których 

matka i ojciec zmierzają się z różnymi problemami, np. matka jest długotrwale chora, a ojciec 

stosuje przemoc. 

Coraz częściej przed odebraniem dzieci z domu rodzinnego sądy decydują o ograniczeniu 

władzy rodzicielskiej  rodzicom poprzez nadzór kuratora. 

Tabela 9: liczba rodzin objętych nadzorem kuratorskim w Powiecie Wolsztyńskim w latach 

2013 - 2018 

Gmina/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gmina Przemęt 20 19 19 17 25 26 

Gmina Siedlec 12 13 16 21 21 20 

Gmina Wolsztyn 37 44 43 47 50 50 

Ogółem: 69 76 78 85 96 96 

źródło: dane I Zespołu Kuratorów Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie 

 

      Wprowadzenie nadzoru kuratora jest próbą zabezpieczenia dobra dziecka i rodziny bez 

potrzeby odebrania dziecka ze środowiska rodzinnego. Niestety liczba rodzin objętych takim 

nadzorem  w naszym powiecie rośnie. Dane takie należy traktować jako sygnał do 

intensywniejszej pracy w systemie pomocy społecznej. Dane o zwiększeniu ingerencji                   

w środowiska rodzinne  pokrywają się także ze wzrostem zapotrzebowania na liczbę miejsc       

w pieczy zastępczej. Fakty poparte liczbami w skali ogólnokrajowej  oraz tendencja wzrostowa 

jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kandydatów na rodziny zastępcze pozwala na wysnucie 

wniosku, że dobrze zbudowany system  pieczy zastępczej pozwoli na wielowymiarową pomoc 

małoletnim. 



 

20 

 

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2019 - 2021 

 Wykres 1: zestawienie  średnich miesięcznych kosztów finansowych zakładanych na dziecko 

w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej w miesiącu lutym 2019 r. 

 

źródło:  dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

    Sumy ujęte w wykresie nie obejmują świadczenia wychowawczego 500+, które otrzymują 

rodziny zastępcze na małoletnich podopiecznych oraz świadczeń jednorazowych. 

    Choć powyższe zestawienie bierze pod uwagę jedynie wymiar materialny i daje jasny obraz 

kosztów ponoszonych przez budżety powiatowe, to jednak nie można opierać się tylko na 

tańszych rozwiązaniach. Opieka i wychowanie dziecka w placówce generuje wysokie koszty, 

ale istnienie takiej placówki jest niezbędne, gdyż nie każde dziecko może trafić do rodziny 

zastępczej. Brak jest osób sprawujących opiekę nad dziećmi szczególnie wymagającymi: 

chorymi, z zaburzeniami zachowania, agresywnymi lub takimi, które ze względu na 

traumatyczne przejścia lub silne więzi z rodziną pochodzenia nie chcą zamieszkać w domu 

obcych ludzi. 
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3. Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie. 

 

      Usamodzielnienie jest długotrwałym procesem wychowawczym, który wprowadza osobę 

usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze środowiskiem 

lokalnym. Jest to proces który rozpoczyna się już w momencie umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, a wszystkie podejmowane działania ukierunkowane są na przygotowanie 

nieletniego do wejścia  w dorosłe życie, do podejmowania samodzielnych decyzji. 

     Dokumentacja procesu usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem 

pełnoletności przez osobę usamodzielnianą i w zależności od sytuacji życiowej wychowanka, 

może trwać najpóźniej do momentu osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. 

     Pierwszym etapem tegoż procesu jest wskazanie co najmniej na rok przed osiągnięciem 

pełnoletności osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. 

Opiekunem usamodzielnienia może być wychowawca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, rodzic zastępczy, krewny, starsze rodzeństwo, pracownik socjalny, nauczyciel 

lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielniającą się. Opiekunem powinna być osoba, 

którą wychowanek zna, ma do niej zaufanie, dobry kontakt, na którą może liczyć w trudnych 

momentach, która zna przeszłość wychowanka, zależy jej na jego przyszłości i nie zostawi go 

bez wsparcia. Nie może być osobą przypadkową. Powinna to być osoba odpowiedzialna, dająca 

rękojmię należytego wykonania powierzonych jej zadań, do których należą: 

 zapoznanie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielniającej się, 

 opracowanie wspólnie z osobą usamodzielniającą się indywidualnego 

programu usamodzielnienia, 

 ocena indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie, 

 współpraca z rodziną osoby usamodzielniającej się oraz ze środowiskiem 

lokalnym, zwłaszcza ze szkołą i gminą, 

 opiniowanie wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie          

i kontynuowanie nauki. 

 

      Wsparcie takiej osoby stwarza szansę dla młodzieży, która jest w trudnej sytuacji życiowej, 

ale stara się współpracować z instytucją pomocy społecznej w kwestii swojego 

usamodzielnienia i stopniowo rozwiązywać problemy wiążące się z uzyskaniem 

samodzielności. 
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     Nawet najbardziej dojrzała młodzież na rok przed opuszczeniem placówki przejawia 

niechęć do jakichkolwiek zmian w swoim życiu, obserwuje się także wysoki poziom lęku             

i agresji. Dzieje się tak dlatego, że wychowanie, szczególnie w placówce opiekuńczo-

wychowawczej najczęściej polega na kompensowaniu braku własnej rodziny przez 

wszechstronną pomoc i organizowanie każdego dnia pobytu. Prowadzi to do utraty 

samodzielności, bierności i przyjęcia postawy roszczeniowej – wychowanek nabiera 

przekonania, że jako pokrzywdzony przez los wymaga specjalnego traktowania. 

 

     Znaczna część wychowanków pieczy zastępczej nie staje się samodzielna, lecz po prostu       

z jednej formy pomocy przechodzi na inną: korzysta z pomocy społecznej i zasiłków pomocy 

społecznej. 

    Brak miejsca do zamieszkania, brak pracy oraz wyższe świadczenia finansowe                            

w przypadku pozostawania w pieczy zastępczej powodują, że pełnoletni wychowankowie 

zostają w dotychczasowym miejscu pobytu. W konsekwencji zmniejszeniu uległa liczba 

dostępnych miejsc w rodzinach zastępczych (zawodowych i niezawodowych) z uwagi na 

pozostawanie w nich dorosłych wychowanków w sytuacji braku kandydatów na rodziców 

zastępczych. 

   Na  wychowanków rodzin zastępczych głównie spokrewnionych największy wpływ ma 

przebywanie w zastępczym środowisku rodzinnym, które nie było dostatecznie dobrze 

przygotowane do wychowania dziecka, a zaistniała sytuacja rodzinna, często wywołana 

porażką wychowawczą wobec własnych dzieci, zmusiła niejednokrotnie dziadków do przejęcia 

roli opiekunów. 

   Wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych charakteryzuje  natomiast niski 

poziom motywacji do podwyższania kwalifikacji zawodowych i ich większy stopień 

demoralizacji, a także niska samoocena, na które nakładała się często konieczność powrotu        

w dysfunkcjonalne środowisko rodzinne, czy też przejmowanie złych wzorców rodzinnych. 

 

     Dla osób, które nie mogą nadal zamieszkiwać z rodziną zastępczą, nie mających możliwości 

powrotu do rodziny naturalnej, ustawa o pieczy zastępczej przewiduje pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych, jednak wykonanie tej dyspozycji stwarza trudności 

samorządom powiatowym, które nie posiadają  w tym zakresie takich możliwości, jak gminy. 

Stąd wychowankowie pieczy zastępczej, którzy ubiegali się o lokale z zasobów gminy, mogli 

liczyć jedynie na pismo popierające do gminy ze strony PCPR. Skuteczność tych działań jest 

jednak niska w sytuacji bardzo ograniczonej puli mieszkań komunalnych, a jeżeli są dostępne 
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to najczęściej wymagają gruntownego remontu i często znajdują się w budynkach 

zamieszkałych przez rodziny dotknięte patologiami. Okres oczekiwania na lokal w zależności 

od gminy, wynosi od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Następstwem długiego czasu 

oczekiwania na mieszkania komunalne, jest niejednokrotnie powrót do środowisk rodzinnych, 

często do środowisk  z obszaru wykluczenia społecznego.  Dlatego  miedzy innymi na terenie 

Powiatu Wolsztyńskiego powstało mieszkanie treningowe w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne  Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

      Mieszkanie treningowe – lokal, który przeszedł gruntowny remont, jest przeznaczony dla     

5 osób ( przebywających w tym samym czasie). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, 

kuchni oraz wspólnej strefy dziennej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe na 

przybycie nowych lokatorów.  Głównym założeniem tej formy wsparcia jest krótkotrwały 

pobyt osób usamodzielniających się, w czasie którego są samodzielni: uczą się lub chodzą do 

pracy, samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Przez okres pobytu w mieszkaniu 

młodzież szykuje się do zaistnienia na rynku pracy oraz wynajęcia docelowego mieszkania. 

Pomocą służy im opiekun. Osoby przebywające w mieszkaniu korzystają z usług wspierających 

ich aktywność poprzez treningi, które mają na celu podniesienie poziomu samodzielności 

mieszkańców. Dotyczą one między innymi rozwijania umiejętności praktycznych  w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, czy pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych. Duży nacisk kładzie się również na umocnienie ich w realizacji działań, 

które mają na celu zdobycie mieszkania, do którego będą mogli się wprowadzić po opuszczeniu 

lokalu. 

    Należy przy tym mieć świadomość, że zapewnienie warunków materialnych wychowankom 

nie wystarczy do sukcesu usamodzielnienia. Nawet w przypadku zapewnienia potrzeb 

bytowych, usamodzielnieniu towarzyszy poczucie lęku, odrzucenia i osamotnienia. Dlatego 

potrzebne jest tworzenie całościowego systemu, w którym zapewnione byłoby również 

udzielenie wsparcia emocjonalnego i społecznego. Zaniedbania w tym zakresie nieuchronnie 

prowadzą do konieczności ponoszenia o wiele wyższych kosztów społecznych w przyszłości.  

    Jako jednostka współpracująca z osobami usamodzielnianymi, stoimy na stanowisku, że 

wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika jest nieodłącznym elementem 

procesu wchodzenia wychowanka pieczy zastępczej  w dorosłość. 
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Tabela 10: liczba osób  w procesie usamodzielnienia otrzymujących  świadczenia wypłacane 

przez Powiat Wolsztyński w 2018 r.  

 Świadczenie na 

kontynuowanie 

nauki 

Świadczenie na 

usamodzielnienie 

Świadczenie na 

zagospodarowanie 

Pobyt  w 

mieszkaniu 

treningowym 

Wychowankowie 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 

6 

 

5 

 

3 

 

0 

Wychowankowie     

z instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

7 

źródło:  dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

 

 

IV. Analiza SWOT. 

       

        W niniejszym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej zastosowano analizę SWOT jako 

narzędzie do usystematyzowania mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń dotyczących  

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Wolsztyńskim. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Wykształcona i doświadczona kadra 

PCPR. 

Brak miejsc w rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

Współpraca z jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej i 

innymi instytucjami zajmującymi się 

problematyką związaną z opieką nad 

dzieckiem i rodziną, w tym także z Sądem. 

 

Zapewnienie pomocy koordynatora tylko 

części rodzinnej pieczy zastępczej. 

Stałe podnoszenie kwalifikacji kadry 

pracowników PCPR. 

Długotrwałość przebywania dzieci 

z uregulowaną sytuacją prawną w 

rodzinach zastępczych. 

Prowadzenie działań promujących 

rodzicielstwo  zastępcze. 

Niski poziom wykształcenia znacznej 

części wychowanków. 
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Przyznawanie środków finansowych na 

realizację zadań z zakresu pieczy 

zastępczej, w szczególności przyznawanie 

świadczeń fakultatywnych. 

Duża fluktuacja kadry wychowawczej             

i zarządzającej w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

Niewystarczająca ilość wsparcia 

psychologicznego dla wychowanków. 

 

Dostępność do bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego: psychologicznego, 

prawnego i rodzinnego. 

Problem z prawnym ustaleniem powiatu 

pochodzenia dziecka, co  utrudnia 

podpisywanie porozumień. 

Mieszkanie treningowe dla osób 

usamodzielniających się na 5 miejsc         

w zasobach powiatu. 

Opieszałość sądów w sprawach 

związanych  z uregulowaniem sytuacji 

prawnej dziecka. 

Zaangażowanie kadry. Brak lokali do wynajęcia dla osób 

usamodzielniających się. 

 

SZANSE 

 

 

ZAGROŻENIA 

Wsparcie istniejących rodzin zastępczych. Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych. 

Wspieranie działań pracowników PCPR 

przez specjalistów: psychologa, prawnika. 

Brak kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej, 

szczególnie dla starszych dzieci. 

Dostęp do pozyskania środków 

zewnętrznych, realizacja projektów. 

Brak kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej specjalistycznej. 

Osiągnięcie standardów przez POW. Etykietowanie młodzieży z pieczy 

zastępczej jako trudnych i problemowych. 

Traktowanie młodzieży opuszczającej 

pieczę zastępczą jako grupy zagrożonej 

wykluczeniem społecznym i kierowanie 

do niej większej liczby działań 

pomocowych. 

Niewystarczające wsparcie wychowanków 

w procesie usamodzielniania. 

 Niewłaściwa motywacja  do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. 
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V. Cele Programu i zadania do realizacji. 

      Głównym celem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej jest stworzenie     

w Powiecie Wolsztyńskim zintegrowanego systemu pieczy zastępczej. Osiągnięcie tego 

celu umożliwi realizacja celów szczegółowych: 

 

1. Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez zwiększenie liczby kandydatów  

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz zawodowej. 

2. Utworzenie 1 rodziny zastępczej zawodowej. 

3. Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem, przebywającym w pieczy zastępczej 

na terenie Powiatu Wolsztyńskiego poprzez współpracę Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wolsztynie ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. 

4. Realizacja procesu zmian w placówce opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka 

DROGA w Wolsztynie i osiągnięcie standardów ustawowych do 31.12.2020 r. . 

5. Przeniesienie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie do 

siedziby Dom Dziecka DROGA zgodnie z połączeniem jednostki z placówką 

opiekuńczo – wychowawczą, które nastąpiło od 01.01.2019 r..  

6. Efektywne wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

7. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

według  autorskiego programu szkolenia rodzin zastępczych  i kandydatów na 

rodziny zastępcze.  

8. Zapewnienie 1 mieszkania treningowego dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej. 

 

Realizacja powyższych celów zakłada podjęcie następujących działań: 

1. Współpraca organizatora pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi, rodzinami 

zastępczymi, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi, sądem rodzinnym, policją 

i innymi podmiotami zajmującymi się pomocą dziecku w celu objęcia dziecka 

optymalnym wsparciem i pomocą w celu powrotu do domu rodzinnego. 

2. Zapewnienie środków finansowych w budżecie powiatu na: 

 zapewnienie środków dla kolejnej zawodowej i niezawodowych rodzin 

zastępczych, 
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 wypłatę świadczeń związanych z usamodzielnianiem się wychowanków 

placówek oraz rodzin zastępczych w celu sprawnej realizacji indywidualnych 

planów usamodzielnienia, 

 podnoszenie kwalifikacji kadry zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w  Wolsztynie, 

 zapewnienie środków na zatrudnienie psychologa i prawnika, 

 utrzymanie mieszkania treningowego. 

3. Promowanie w środowisku lokalnym rodzinnych form opieki zastępczej. 

4. Realizacja procesu diagnostyczno – kwalifikacyjnego kandydatów na rodziców 

zastępczych. 

5. Wspieranie rodziców zastępczych w pełnieniu funkcji wychowawczej. 

6. Pomoc przy opracowywaniu przez wychowanków placówek opiekuńczo - 

wychowawczych oraz rodzin zastępczych indywidualnych programów 

usamodzielnienia. 

7. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki na 

podstawie sporządzonych planów usamodzielnienia.  

8. Pomoc pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji 

Indywidualnych Programów Usamodzielnienia. 

9. Współpraca instytucji w Powiecie Wolsztyńskim na rzecz wsparcia usamodzielnianych 

wychowanków w tym m.in. w celu pozyskania lokalu mieszkalnego. 

10. Współpraca z tymi powiatami, z których pochodzą dzieci umieszczone w pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. W szczególności w zakresie 

finansowania ich pobytu i procesu usamodzielnienia. 

11. Udział w szkoleniach i konferencjach w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 

12. Korzystanie z doświadczeń innych w zakresie stosowanie dobrych praktyk w obszarze 

opieki nad dzieckiem i rodziną. 

13. Inicjowanie współpracy z jednostkami pomocy społecznej i innymi podmiotami               

w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 

14. Stworzenie  autorskiego projektu szkolenia i przesłanie  do akceptacji do Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. 
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Harmonogram działań  

w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

na lata 2019 - 2021 

nazwa i opis celu kierunki działania realizatorzy termin 

realizacji 

Cel 1:  

Rozwój rodzinnych form 

pieczy zastępczej poprzez 

zwiększenie liczby 

kandydatów  do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz 

zawodowej. 

 

Promowanie w środowisku 

lokalnym rodzinnych form 

opieki zastępczej poprzez 

zamieszczanie informacji na 

stronie PCPR,  

zamieszczanie informacji w 

lokalnych mediach, artykuły 

prasowe, wywiady 

PCPR 2019 -

2021 

Realizacja procesu 

diagnostyczno – 

kwalifikacyjnego 

kandydatów na rodziców 

zastępczych. 

PCPR 2019 -

2021 

Zapewnienie środków 

finansowych w budżecie 

powiatu dla kolejnej 

zawodowej i niezawodowych 

rodzin zastępczych 

PCPR  

Powiat 

Wolsztyński 

2019 -

2021 



 Określenie corocznych 

limitów rodzin 

zastępczych zawodowych: 

- na rok 2019: utworzenie  

0 zawodowej rodziny 

zastępczej i umieszczenie  

w nich dzieci 

 

- na rok 2020: utworzenie  

1 zawodowej rodziny 

zastępczej i umieszczenie    

w nich dzieci 

 

- na rok 2021: utworzenie  

0 zawodowej rodziny 

zastępczej i umieszczenie          

w nich  dzieci. 

 

PCPR 2019 -

2021 

Utworzenie w miarę potrzeb 

rodzin pomocowych 

PCPR 2019 -

2021 

Cel 2: 

Doskonalenie systemu opieki 

nad dzieckiem, 

przebywającym w pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu 

Wolsztyńskiego poprzez 

współpracę Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wolsztynie ze środowiskiem 

lokalnym i instytucjami. 

 

Współpraca organizatora 

pieczy zastępczej z rodzinami 

biologicznymi, rodzinami 

zastępczymi, asystentami 

rodzin, pracownikami 

socjalnymi, sądem 

rodzinnym, policją i innymi 

podmiotami zajmującymi się 

pomocą dziecku w celu 

objęcia dziecka optymalnym 

wsparciem i pomocą w celu 

powrotu do domu 

rodzinnego. 

 

PCPR  

 

Ośrodki 

Pomocy 

Społecznej  

 

Sąd 

Rejonowy 

III Wydział 

Rodzinny i 

Nieletnich 

 

Policja 

2019 - 

2021 



 Zatrudnienie drugiego 

koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej 

PCPR 2019 - 

2021 

 Zapewnienie rodzinom 

zastępczym poradnictwa, 

które ma na celu zachowanie 

i wzmocnienie ich 

kompetencji oraz 

przeciwdziałanie zjawisku 

wypalenia zawodowego 

PCPR 2019 - 

2021 

Wspieranie rodziców 

zastępczych w pełnieniu 

funkcji wychowawczej. 

 

PCPR 2019 - 

2021 

Współpraca z tymi 

powiatami, z których 

pochodzą dzieci umieszczone 

w pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu 

Wolsztyńskiego.  

W szczególności w zakresie 

finansowania ich pobytu  

i procesu usamodzielnienia. 

 

Powiat 

Wolsztyński 

 

PCPR 

2019 - 

2021 

Korzystanie z doświadczeń 

innych w zakresie stosowanie 

dobrych praktyk w obszarze 

opieki nad dzieckiem  

i rodziną. 

 

PCPR 2019 - 

2021 

 Podnoszenie kwalifikacji 

kadry zatrudnionej  

PCPR 2019 - 

2021 
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w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie                        

w  Wolsztynie poprzez udział 

w szkoleniach i 

konferencjach w zakresie 

pomocy dziecku i rodzinie. 

Zapewnienie środków  w 

budżecie na zatrudnienie 

psychologa i prawnika 

PCPR 2019 - 

2021 

Cel 3: 

Realizacja procesu zmian w 

placówce opiekuńczo – 

wychowawczej Domu Dziecka 

DROGA w Wolsztynie i 

osiągnięcie standardów 

ustawowych do 31.12.2020 r.  

 

Osiągnięcie liczby 14 

wychowanków w placówce 

PCPR 2019 - 

2020 

Zbudowanie stałego zespołu 

pracowników i specjalistów 

PCPR 2019 

Podniesienie standardów 

opieki i wychowania w 

placówce 

PCPR 2019 

Ograniczenie skierowań do 

placówki opiekuńczo – 

wychowawczej dzieci poniżej   

10. roku życia 

PCPR 2019-

2021 

Cel 4: 

Przeniesienie siedziby 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Wolsztynie do siedziby Dom 

Dziecka DROGA zgodnie z 

połączeniem jednostki z 

placówką opiekuńczo – 

wychowawczą, które nastąpiło 

od 1.01.2019 r..  

 

Przeprowadzenie remontu  

I piętra budynku i 

dostosowanie pod 

powierzchnię biurową 

PCPR 2019  

Dostosowanie budynku do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

PCPR 2019 

Połączenie administracyjne 

dwóch biur 

PCPR 2019 
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Cel 5:  

Efektywne wsparcie procesu 

usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc przy opracowywaniu 

przez wychowanków 

placówek opiekuńczo                             

- wychowawczych oraz 

rodzin zastępczych 

indywidualnych programów 

usamodzielnienia. 

PCPR 2019 - 

2021 

Przyznawanie pomocy 

pieniężnej na 

usamodzielnianie i 

kontynuowanie nauki na 

podstawie sporządzonych 

planów usamodzielnienia.  

Pomoc pracowników 

organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w realizacji 

Indywidualnych Programów 

Usamodzielnienia. 

Współpraca instytucji w 

Powiecie Wolsztyńskim na 

rzecz wsparcia 

usamodzielnianych 

wychowanków w tym m.in. 

w celu pozyskania lokalu 

mieszkalnego. 

Zapewnienie środków 

finansowych w budżecie 

powiatu na wypłatę 

świadczeń związanych z 

usamodzielnianiem się 

wychowanków placówek 

oraz rodzin zastępczych w 
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celu sprawnej realizacji 

indywidualnych planów 

usamodzielnienia, 

Cel 6:  

Prowadzenie szkoleń dla 

kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej 

według  autorskiego programu 

szkolenia rodzin zastępczych   

i kandydatów na rodziny 

zastępcze. 

Stworzenie  autorskiego 

projektu szkolenia i 

przesłanie  do akceptacji do 

Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 

PCPR 2019 

Cel 7: 

Zapewnienie 1 mieszkania 

treningowego na okres  

do 6 m-cy  

od usamodzielnienia 

Zabezpieczenie środków w 

budżecie na opłaty związane 

z funkcjonowaniem  lokalu 

PCPR 2019 - 

2021 

 

 

 

VI. Zakładane źródła finansowania programu. 

 

          Źródłem finansowania zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej            

w Powiecie Wolsztyńskim na lata 2019 – 2021  będą środki finansowe pochodzące z: 

a) budżetu Powiatu Wolsztyńskiego, 

b) budżetu państwa, 

c) samorządu województwa, 

d) samorządów gminnych, 

e) innych źródeł w ramach środków zewnętrznych. 
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VII. Oczekiwane rezultaty programu. 

 

1. Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat wartości rodzinnych. 

2. Wzmocnienie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez współpracę na wielu 

płaszczyznach z instytucjami, działającymi w Powiecie Wolsztyńskim na rzecz dziecka  

i rodziny. 

3. Podejmowanie działań związanych z powrotem dziecka do domu rodzinnego. 

4. Skuteczna specjalistyczna pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, 

wychowawczych, emocjonalnych, finansowych i innych, dotyczących rodzin 

zastępczych. 

5. Kompleksowa diagnoza i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

6. Utrzymanie standardu przez placówkę opiekuńczo – wychowawczą. 

7. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin zastępczych 

niezawodowych. 

8. Ograniczenie skierowań do placówki opiekuńczo – wychowawczej dzieci poniżej   10. 

roku życia. 

9. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym oraz większe wsparcie 

w realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym poprzez wsparcie 

rzeczowe i finansowe. 

10. Podejmowanie działań związanych z przysposobieniem dziecka. 

11. Zmniejszenie zjawiska niewydolności opiekuńczo – wychowawczej rodziców 

biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

VIII. Adresaci programu. 

 

              Adresatami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 są: 

 kandydaci do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, 

 rodziny zastępcze z małoletnimi dziećmi i pełnoletnimi wychowankami, nadal 

przebywającymi w rodzinie zastępczej, 

 wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej, 

 usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek 
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opiekuńczo- wychowawczych. 

 

IX. Zasady ewaluacji programu. 

      

    Przedmiotem ewaluacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Wolsztyńskim na lata 2019 – 2021 będzie skuteczność podejmowanych działań. Ocena 

dokonywana będzie w oparciu o analizę informacji, dotyczących danych własnych, zarówno 

liczbowych, jak i opartych na wypowiedziach zainteresowanych osób, czyli opiekunów, 

rodziców i dzieci. Ponadto, pod uwagę brane będą dane pozyskane od współpracujących 

instytucji pomocowych. Monitorowanie Programu będzie dokonywane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie i przedkładane Radzie Powiatu Wolsztyńskiego          

w corocznym sprawozdaniu z działalności jednostki. 

         Program stanowi dokument otwarty i elastyczny. Oznacza to, że może podlegać 

modyfikacjom na skutek zmieniającej się rzeczywistości, rozeznanych potrzeb oraz wymogów 

prawnych. 
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Spis wykresów 

Wykres 1 liczba rodzin zastępczych w Powiecie Wolsztyńskim w latach 2012 – 2018  

z podziałem na typy 

 

9 

Wykres 2: liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego 

w latach 2012 – 2018 

 

11 

Wykres 3: liczba dzieci umieszczonych w Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie w 

latach 2011-2018 

 

17 

Wykres 4: średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka 

„DROGA” w Wolsztynie 

 

18 

Wykres 5: przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej  pieczy 

zastępczej ( dotyczy wychowanków przebywających w pieczy w 2018 r.) 

 

18 

Wykres 2: zestawienie  średnich miesięcznych kosztów finansowych zakładanych na 

dziecko w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej w miesiącu lutym 2019 r. 

 

Spis tabel 

20 

 

Tabela 1: dane dotyczące pieczy zastępczej w Powiecie Wolsztyńskim (stan na 

31.12.2018 r.) 

 

12 

Tabela 2: liczba dzieci w rodzinach zastępczych z podziałem na wiek, posiadanie 

orzeczenia o niepełnosprawności oraz umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

na terenie Powiatu Wolsztyńskiego (stan na 31.12.2018 r.) 

 

12 

Tabela 3: liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających  w 

poszczególnych gminach  w Powiecie Wolsztyńskim (stan na 31.12.2018 r.) 

 

 

13 

Tabela 4: liczba nowych  rodzin zastępczych i napływu dzieci do pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 r. 

 

13 

Tabela 5: liczba dzieci z terenu Powiatu Wolsztyńskiego przebywających w 

rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 

 

14 
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Tabela  6:  liczba dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego na podstawie zawartych porozumień 

 

14 

Tabela 7: odpływ dzieci z pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w 

2018 roku 

 

15 

Tabela 8: dzieci, które opuściły rodziny zastępcze przed ukończeniem 18 roku życia 

 

16 

Tabela 9: liczba rodzin objętych nadzorem kuratorskim w Powiecie Wolsztyńskim w 

latach 2013 - 2018 

 

19 

Tabela 10: liczba osób  w procesie usamodzielnienia otrzymujących  świadczenia 

wypłacane przez Powiat Wolsztyński w 2018 r.  

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 


