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I. WSTĘP 
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim opracowano  
w oparciu o diagnozę środowiska lokalnego oraz konsultacje z ośrodkami pomocy społecznej  
i placówkami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 
Opracowany program jest zgodny z założeniami "Powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych na lata 2007-2015"oraz z ogólną koncepcją strategii na poziomie 
województwa, a także z kierunkami polityki prorodzinnej państwa. 
Korelacja tych programów daje szanse na wspólne pozyskiwanie dodatkowych środków 
budżetowych zaplanowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie              
i realizację programów dotyczących budowania powiatowego systemu opieki nad dzieckiem   
i rodziną, który ukierunkowany jest na eliminowanie dysfunkcji wychowawczej rodziny oraz 
tworzenie kompleksowego systemu opieki ze szczególnym naciskiem na fakt, że obowiązek 
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 
 Obowiązek, o którym  wyżej mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy 
administracji rządowej realizują 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. 
Z uwagi na fakt, że od 01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej zachodzi potrzeba dokonania zmian  w istniejącym dotychczas 
powiatowym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Jednym elementem tych zmian jest 
obowiązek opracowania trzyletniego programu rozwoju pieczy zastępczej przez organizatora 
pieczy zastępczej, którym w Powiecie Gryfińskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
( Zarządzenie Starosty Gryfińskiego Nr 93/2011  z dnia  22 września 2011r. w sprawie 
wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej). 
 Opracowany program zawiera diagnozę środowiska, zaktualizowaną bazę danych w zakresie 
funkcjonowania na terenie Powiatu Gryfińskiego placówek wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej raz mapę problemów dotyczących tego zagadnienia. 
W celu osiągnięcia powodzenia w realizacji założonych celów, do współpracy zaproszone 
zostaną instytucje, placówki oraz organizacje pozarządowe, które w swoich zadaniach 
statutowych służą pomocą rodzinie i dziecku. Ważnym elementem tego programu jest 
opracowany harmonogram planowanych działań uwzględniający współrealizatorów tego 
programu, dając tym samym szansę dla poszczególnych instytucji, placówek i partnerów 
społecznych - organizacji pozarządowych, na przyłączenie się do realizacji powiatowego 
systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny                       
i systemie pieczy zastępczej mówi, że piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku 
niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje 
powiat i jest ona  sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. 
 
1. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 
1) rodzina zastępcza: 
a) spokrewniona, 
b) niezawodowa, 
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 
specjalistyczna; 
2) rodzinny dom dziecka 
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1. 2. Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie: 

a) placówki opiekuńczo-wychowawczej; 
b) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 
c) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 
 
Zgodnie z założeniami nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej aby 
zrealizować wszystkie zadania stojące przed Powiatem  podjęto następujące działania: 
 

1. Ustanowiono PCPR w Gryfinie organizatorem pieczy zastępczej w Powiecie 
Gryfińskim ( Zarządzenie Starosty Gryfińskiego Nr 93/2011  z dnia  22 września 
2011r.w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej). 

2. Powołano w strukturach  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Zespołu ds. pieczy zastępczej (Zarządzenie dyrektora PCPR nr 1/2012 z dnia 
03.01.2012 w sprawie powołania zespołu ds. pieczy zastępczej przy PCPR w 
Gryfinie) w skład którego weszli koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownik 
socjalny, specjaliści  pracy z rodziną i  psycholodzy). 

3. Wyłączono pracowników PCPR zajmujących się świadczeniami od bezpośredniej 
pracy  z rodzinami. 

4. Wszystkie w/w zmiany znalazły odzwierciedlenie w zmianach w regulaminie 
organizacyjnym i statucie PCPR.  

II. Diagnoza środowiska i mapa problemów 
Podejmując działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami 
opracowało „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-
2015", gdzie zdiagnozowano środowisko lokalne a także określono jego potrzeby w tym 
zakresie.  

• Z informacji uzyskanych od Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wynika, że nastąpił 
wzrost przestępczości z udziałem  nieletnich. Były to szczególnie wykroczenia typu: 
włamania, kradzieże, pobicia, handel narkotykami. 
Dane statystyczne Policji  z przeprowadzonych interwencji domowych w związku  
z zaistnieniem przemocy w latach 2008 - 2010  informują, że wzrasta też liczba dzieci wobec 
których stosowano przemoc: 
 
 

1. Liczba pokrzywdzonych  w wyniku przemocy domowej 

 
Rok   
    

Ogółem  Kobiety Mężczyźni  Małoletni  
do ukończenia  
lat 13 

Małoletni od 13 
do 18 lat 

2008 115 
 

63 5 26 21 

2009 116 57 14 26 19 
 

2010 110 60 8 21 21 
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 • Analizując w/w dane należy zauważyć dużą liczbę pokrzywdzonych przemocą dzieci,               
a są to dane niepełne, gdyż wiele aktów przemocy czy zaniedbania nie jest zgłaszane policji 
ani innym podmiotom zajmującym się  tym zjawiskiem.  
 

 • Z uwagi na niski poziom życia mieszkańców oraz rosnącą patologię społeczną                         
w rodzinach dochodzi często do nieporozumień i awantur kończących się interwencją policji 
co często skutkuje interwencyjnym odebraniem dziecka – ofiary przemocy – i umieszczeniem 
go w pieczy zastępczej.  
 

• W roku 2010  odnotowano 48 sprawców przemocy domowej u których Policja dokonywała  
interwencji domowych, w których stroną poszkodowaną były dzieci i kobiety, doznające 
przemocy fizycznej czy psychicznej. 

• Skalę problemu odzwierciedla liczba osób i rodzin znajdujących się pod dozorem kuratora 
sądowego. Ze względu na fakt, że wzrasta liczba rodziców, którym Sąd Rodzinny z                  
uwagi na rażące zaniedbania ogranicza lub pozbawia całkowicie władzy rodzicielskiej, duża 
liczba dzieci kierowanych jest do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych.  

• Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że na skutek destrukcyjnego wpływu środowiska, 
obserwuje się narastający problem dotyczący dzieci i młodzieży związany z narkomanią, 
przynależnością do sekt, itp. 

 • Jednym z powodów, który ma bezpośredni wpływ na uleganie młodzieży destrukcyjnym 
wpływom środowiska jest brak odpowiedniej liczby placówek niosących pomoc dzieciom              
i młodzieży, ukazujących alternatywne formy zagospodarowania czasu wolnego, szczególnie 
na wsiach. O potrzebie utworzenia takich miejsc świadczą liczne sygnały wypływające              
od dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 
 
Analizuj ąc powyższą sytuację, dotyczącą zjawiska , coraz częstszego wchodzenia w 
konflikt z prawem szczególnie osób nieletnich nasuwa się następujący wniosek:  

• Wymienione problemy powodują wśród dzieci i młodzieży poczucie bezradności, braku 
wiary we własne siły, nie widać też chęci zmiany swojej sytuacji życiowej. Korzystanie przez 
dłuższy czas ze świadczeń pomocy społecznej, które w pewnym momencie stają się głównym 
źródłem utrzymania rodziny, uzależnia tę rodzinę i ogranicza jej twórcze myślenie i działanie 
w kierunku zmiany i poprawy sytuacji życiowej. 
 
Wytwarza się następujący schemat:   

• Brak motywacji do nauki i podejmowania pracy ze strony młodzieży pozostającej przez 
dłuższy okres pod opieką rodziców, prowadzi coraz częściej do wkraczania na drogę 
przestępstw ( kradzieże, włamania) i staje się niejednokrotnie sposobem na łatwe życie. 
Tworzenie takiego modelu społecznego jest wynikiem braku prawidłowych wzorców                       
w dotkniętej patologią społeczną rodzinie. W społeczeństwie charakteryzującym się wysokim 
procentem bezrobocia i ubóstwa, spotyka się często wiele rodzin dysfunkcyjnych.              
Rodziny te określane są przez Sąd Rodzinny jako niewydolne wychowawczo, czyli nie 
wypełniające podstawowych obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci. 
W konsekwencji takiego działania, dzieci pochodzące z tych rodzin umieszczane                       
są w rodzinach zastępczych, bądź w innych formach opieki instytucjonalnej. 
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W celu uniknięcia konieczności izolowania dzieci od rodziców naturalnych i umieszczania 
ich w placówkach, należy stworzyć silny system wspierania rodzin naturalnych.  
 
 
W tym celu istotne byłoby umożliwienie rodzinom potrzebującym wsparcia, łatwego dostępu 
do specjalistów np. psychologa czy pedagoga oraz nieodpłatne korzystanie z poradnictwa                
i  systemowej terapii rodzinnej, a w myśl nowej ustawy korzystanie z pomocy asystenta 
rodziny czy rodziny wspierającej (instrumenty będące w dyspozycji gminy).                    
Ponieważ zdarzają się sytuacje, w których nieuniknione jest odizolowanie dziecka od rodziny 
i zapewnienie mu opieki całodobowej, najbardziej pożądanym sposobem jest umieszczenie      
go w różnych formach pieczy zastępczej, placówce wsparcia dziennego pogotowiu 
rodzinnym, a w ostateczności w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,                         
do czasu unormowania jego sytuacji prawnej. 
 
Podążając za kierunkami polityki prorodzinnej, jak też za wymogami ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, należy podejmować działania w zakresie reorganizacji 
tego systemu, w kierunku przechodzenia do rodzinnych form opieki. 
 
W celu zdiagnozowania problemu dokonano analizy dokumentacji dotyczącej: 
 
* liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat, 
* liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty, 
* liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie naszego powiatu, 
* liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów, 
* liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w naszych placówkach, 
* liczby rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, 
* liczby rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, 
* liczby rodzin zastępczych zawodowych pełniących rolę pogotowia opiekuńczego, 
* liczby rodzin zastępczych wielodzietnych zawodowych, 
*liczby dzieci umieszczonych w 2010 i 2011r. w rodzinach zastępczych i placówkach    
opiekuńczo-wychowawczych, 
* liczba rodzin i dzieci objętych nadzorem kuratora, gdzie występuje zagrożenie odebraniem    
   dzieci. 
   
Powyższa analiza wykazała:  

• W Powiecie Gryfińskim funkcjonuje Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo 
Wychowawcza w Chojnie posiadająca 74 miejsca dla wychowanków: 
 

a) 30 miejsc  w placówce interwencyjno-socjalizacyjnej w Chojnie, 
b) 30 miejsc w placówce socjalizacyjnej w  Trzcińsku-Zdroju  
c) 14 miejsc w Grupie usamodzielnienia w Chojnie.  
 

W roku 2011 Starosta Gryfiński na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego wydał 41 
skierowań do WPOW w Chojnie, z czego  16 dotyczyło  dzieci z innych powiatów.                     
Na koniec 2011r. w WPOW przebywało łącznie 71 wychowanków (pozostały jeszcze 3 
wolne miejsca). W umieszczaniu dzieci z Powiatu Gryfińskiego obserwujemy w trzech 
ostatnich latach tendencję spadkową. 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywa 7 
wychowanków z Powiatu Gryfińskiego z których 6  pozostanie w nich do czasu 
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usamodzielnienia, jedno dziecko posiada już postanowienie sądu o umieszczeniu w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

• W Powiecie Gryfińskim funkcjonuje osiem placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Zachodniopomorski a współfinansowanych przez Powiat.  

• Z innych powiatów w naszych placówkach przebywa 15 wychowanków, 

• Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 99 rodzin zastępczych, w których umieszczono 
144 dzieci, w tym 82 to rodziny spokrewnione z dzieckiem. 

• Dzieci z powiatu gryfińskiego zostały umieszczone w 14 rodzinach na terenie innych 
powiatów. 

 

• Z 17 rodzin niespokrewnionych, na terenie naszego powiatu 2 rodziny pełnią rolę 
pogotowia rodzinnego, w rodzinach tych  można jednocześnie umieścić szóstkę dzieci. 
Obecnie w pogotowiach przebywa pięcioro dzieci. 

• Na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze,               
w których przebywa 16 dzieci i jedna zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza w której 
znajduje się czworo dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

• W roku 2010 powołano 12 nowych rodzin zastępczych w których umieszczono 16 dzieci,           
a w 2011 powstało 16 nowych rodzin  w których umieszczono 22 dzieci.  

• Na dzień 2 grudnia 2011r. według danych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu 
Rejonowego w Gryfinie,  liczba rodzin dysfunkcyjnych objętych nadzorem kuratora, gdzie 
występuje zagrożenie odebraniem dzieci wynosi dwadzieścia z których czterdzieścioro 
dziewięcioro dzieci kwalifikuje się do umieszczenia w pieczy zastępczej. Z analizy 
powyższych danych wynika, że w tych 20 rodzinach niezwłocznie powinien być zatrudniony 
przez gminy, asystent rodziny, który wspomógłby działania kuratora na rzecz pozostania 
dzieci  w rodzinach biologicznych. Kierunki polityki prorodzinnej państwa oraz ustawa                
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakazują podejmowanie działań w zakresie 
przechodzenia z instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem do różnych rodzinnych form 
opieki. Zgodnie  z tą zasadą skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie 
opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy, może 
nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub 
umieszczenia w rodzinie zastępczej. Placówki opiekuńczo-wychowawcze mają ulegać 
przekształceniu i podejmować realizację nowych form pracy z dzieckiem i rodziną.                   
Ten kierunek działań ma doprowadzić do przekształcenia dużych domów dziecka w placówki 
małe, maksymalnie czternastoosobowe, dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.              
Za tworzeniem rodzinnych form opieki nad dzieckiem przemawiają liczne argumenty, między 
innymi dotyczące problemu usamodzielnienia się wychowanków. Wiadomo, że dzieci 
opuszczające rodzinne domy dziecka oraz inne formy rodzinnej opieki nad dzieckiem mają 
większą szansę dalszego pozostawania pod opieką swoich "rodziców", a nawet otrzymania 
realnej pomocy w zakresie pozyskania mieszkania niż wychowankowie opuszczający 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na dzień dzisiejszy dużym problemem jest realizacja 
procesu usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo 
wychowawcze.  W szczególności  powiat nie jest w stanie zapewnić wychowankom 
przydziału mieszkania, które jest najważniejszym elementem procesu usamodzielnienia.  
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Zapewniamy usamodzielnianym pomoc w procesie usamodzielniania tj. wyprawkę w formie 
rzeczowej, pomoc pieniężna na zagospodarowanie i kontynuowanie nauki, pomoc                        
w uzyskaniu pracy - PUP). 
Koniecznym staje się podejmowanie licznych przedsięwzięć w kierunku nawiązywania 
współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie 
organizowania pomocy wychowankom usamodzielniającym się i mającym trudności                    
w adaptacji w środowisku lokalnym. 
Biorąc pod uwagę kierunki polityki prorodzinnej oraz analizując powyższe problemy nasuwa 
się wniosek mówiący o tym, że samorząd powiatowy odpowiedzialny za realizację 
określonych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, powinien dążyć 
do jak najszybszego wprowadzenia zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną,                       
jak również wybierania korzystnych ekonomicznie rozwiązań w tym zakresie. 
 
III. Cele programu 
 
Cele główne: 
 
 l.  Stworzenie kompleksowego systemu pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim. 
2. Integracja działań gmin i powiatu  na rzecz rozwiązywania problemów społecznych  
      w sposób umożliwiający pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej  
 
Cele szczegółowe: 
 

1) Tworzenie rodzin zastępczych wszystkich typów i rodzinnych domów dziecka. 
Ustalenie rocznego limitu rodzin zawodowych.  

2) Określenie zasad przyznawania świadczeń i uprawnień rodzin zastępczych. 
3)  Instytucjonalna piecza zastępcza 
4) Organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania się wychowanków 

opuszczających różne typy całodobowych placówek oraz rodziny zastępcze 
5) Tworzenie zintegrowanej sieci poradnictwa rodzinnego współpraca ze 
środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami   i ich  organami 
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 

 
Ad. 1 Tworzenie rodzin zastępczych wszystkich typów i rodzinnych domów dziecka: 
 
Do głównych zadań związanych z rozwojem  pieczy zastępczej należy: 
 

a) zawiązywanie rodzin zastępczych; 
b) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o 
spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 
organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

c) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw  ukończenia tych 
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i 
wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; prowadzenie 
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naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 
zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

d) zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją do adopcji; 
e) tworzenie rodzinnych domów dziecka; 
f) obejmowanie rodzin o stażu mniejszym niż dwa lata opieką koordynatora; 
g) określanie rocznego limitu nowych rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych 

domów dziecka;  
h) promowanie rodzicielstwa zastępczego;  
i) zawieranie umów z kandydatami do pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

lub rodzinnego domu dziecka zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc 
pod uwagę ich potrzeby; 

j) wspieranie rodzin biologicznych w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-
wychowawczych na rzecz powrotu ich dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych, zapewnianie pomocy i wsparcia osobom 
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz 
rodzin pomocowych; 

k) prowadzenie rejestru rodzin: 
- zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 
zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

- pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 
niezawodowej oraz  prowadzących rodzinny dom dziecka. 

 
Tworząc powiatowy system pieczy zastępczej należy pamiętać, że najistotniejszą sprawą jest 
umacnianie rodziny naturalnej. Każda rodzina na skutek narastających problemów 
związanych z życiem ( wielodzietność, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność) może                   
w pewnym momencie potrzebować wsparcia i pomocy. Na taką pomoc powinna zawsze 
liczyć ze strony instytucji i placówek, które zakresem swojej działalności nastawione są na 
wspomaganie rodziny. 
Nie zawsze jednak taka pomoc jest dostępna, bądź też nie każda rodzina zgadza się na 
wchodzenie osób postronnych w swoje życie. Doprowadza to do sytuacji, w której osobami 
szczególnie poszkodowanymi są dzieci. W takich sytuacjach często zachodzi konieczność 
ingerencji sądu w sprawy rodzinne. Należy jednak pamiętać, że oddzielenie dziecka od 
rodziców jest zawsze środkiem drastycznym, który powinien być zastosowany tylko wtedy, 
gdy inne środki zostały wykorzystane lub, gdy dziecko jest zagrożone. Tworząc program 
rozwoju  pieczy zastępczej , należy więc przede wszystkim skupić się na podejmowaniu 
działań zmierzających do wsparcia i zachowania rodziny naturalnej. 
W sytuacjach, gdy niemożliwe jest zapewnienie opieki całkowitej ze strony rodziców 
naturalnych, zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka rodzinie zastępczej lub placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 
W rozumieniu cytowanej wcześniej ustawy opieka zastępcza ma być pewną formą usługi, 
wspierającą rodziny przechodzące kryzys spowodowany czynnikami zewnętrznymi (sytuacja 
ekonomiczno-społeczna) lub wewnętrznymi (choroba, bezrobocie). Zmierzając do realizacji 
powyższych zamierzeń konieczne jest podjęcie pewnych działań, które pozwolą                           
na uświadomienie społeczeństwu istoty problemu. 
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Tworzenie alternatywnych rozwiązań wobec konieczności umieszczania dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, należy rozpocząć od:  

• zapoznania osób zainteresowanych problemem dzieci pozbawionych częściowo lub 
całkowicie opieki ze strony rodziców naturalnych z istotą i funkcją rodziny zastępczej,  

• wytworzenia pozytywnej atmosfery wokół tego typu opieki zastępczej, przejawiającej                 
się w organizowaniu spotkań i konferencji, podczas których problem ten zostanie poruszony,  

• pozyskiwanie kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
 
Dobierając osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, należy skrupulatnie dokonywać ich 
weryfikacji, aby uniknąć kwalifikowania do tej roli osób, które w zamiarze podjęcia się tego 
zadania widziałyby jedynie osiąganie korzyści materialnych. Niezmiernie ważne jest 
odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie kandydatów na rodziców zastępczych. 
Przeszkolenie to powinno być przeprowadzone przez przygotowane do tego zadania osoby             
i instytucje: między innymi ośrodki adopcyjne, spełniające wymogi dotyczące  odpowiednich 
kwalifikacji oraz zakresu programowego. Przeszkoleni kandydaci do pełnienia roli rodzica 
zastępczego powinni otrzymać stosowne świadectwo ukończenia takiego szkolenia. 
Dysponując odpowiednio przygotowanymi osobami gotowymi do przyjęcia dziecka, można 
w porozumieniu z Sądem Rodzinnym zmierzać do ograniczania umieszczania dzieci                    
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i kierować je do innych form opieki, jakimi są: 
rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne. Należy pamiętać, iż nie umieszczanie dzieci                       
w instytucjonalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a w rodzinnych formach 
opieki zastępczej, jest bardziej korzystne dla dziecka z psychologicznego punktu widzenia, 
jak i pod względem ekonomicznym dla powiatu. 
 
Należy jednak pamiętać, że osoby które wyrażają chęć podjęcia się roli rodziny zastępczej 
powinny spełniać kilka istotnych warunków: 

• posiadać własne źródło dochodu, żeby pomoc przyznawana na utrzymanie dziecka 

służyła w całości dziecku i nie była źródłem utrzymania rodziny, 

• przejść wymagalną kwalifikację i przeszkolenie, 

• poddawać się okresowemu ocenianiu przez organizatora pieczy zastępczej  pod 
względem zasadności dalszego funkcjonowania oraz poprawności wykonywania 
powierzonych obowiązków. 

W Powiecie Gryfińskim określone zostały  następujące limity nowych rodzin 
zastępczych zawodowych: 
 
2012r. 2 rodziny zawodowe w tym jedna o charakterze pogotowia rodzinnego dla dzieci  
         od 3 do 10 roku życia. 
2013r. 1 rodzina zastępcza zawodowa. 
2014r. 2 rodziny zawodowe. 
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Ad.  2 Określenie zasad przyznawania świadczeń i uprawnień rodzin zastępczych. 
 
1. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co 
najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom 
dziecka, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej. 
2. Umowa, o której wyżej  mowa  określa w szczególności: 
a) strony umowy; 
b) cel i przedmiot umowy; 
c) miejsce sprawowania pieczy zastępczej; 
d) sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej; 
e) liczbę dzieci powierzonych rodzinie zastępczej; 
f) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej; 
g) gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej 
pieczę zastępczą nad: 
* dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem                     
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
* dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.                       
o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
* małoletnią matką z dzieckiem; 
h) gotowość do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego; 
i) wysokość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty; 
j) możliwość korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez osoby 
tworzące rodzinę zastępczą; 
k) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę zastępczą lub 
problemów z powierzonymi dziećmi; 
l) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą,                      
w szczególności związanego z wypoczynkiem; 
ł) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 
m) czas, na jaki umowa została zawarta; 
n) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 
       
Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy                                
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.  
Z prowadzącym, o którym mowa w ust. 1, starosta lub podmiot, któremu powiat zlecił 
organizowanie rodzinnego domu dziecka, zawiera umowę, która określa w szczególności: 
1) strony umowy; 
2) cel i przedmiot umowy; 
3) miejsce sprawowania pieczy zastępczej; 
4) sposób i zakres finansowania działalności rodzinnego domu dziecka, ze wskazaniem 
wysokości środków przeznaczonych na poszczególne cele; 
5) liczbę dzieci powierzonych prowadzącemu rodzinny dom dziecka; 
6) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danym rodzinnym domu dziecka; 
7) wysokość wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz 
sposób wypłaty; 
8) zasady korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez prowadzącego 
rodzinny dom dziecka; 
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9) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby prowadzącego rodzinny dom dziecka lub 
problemów z powierzonymi dzieci. 
10) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególności związanego                             
z wypoczynkiem; 
11) wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom 
dziecka; 
12) zasady rozliczania otrzymywanych środków; 
13) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 
14) warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów 
związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka; 
15) czas, na jaki umowa została zawarta; 
16) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 
 
Umowę zawiera się na okres co najmniej 5 lat. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, 
wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie. 
Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy prowadzący rodzinny dom dziecka zmieni 
miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub 
zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem wakacyjnym. 
W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 
dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.                             
W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą 
prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej 
liczby dzieci. 
 
Świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych i  rodzinnych  domów  dziecka: 
 
1. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje 
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie. 
2. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje 
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie. 
3. Ustalając wysokość wynagrodzenia, bierze się pod uwagę w szczególności 
kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny 
dom dziecka. 
4. W przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie 
sprawuje opieki nad dzieckiem z powodu umieszczenia dziecka w innej jednostce, (SOSW, 
DPS, MOS, MOW, SOW) albo opuszczenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego 
domu dziecka przez ostatnie powierzone dziecko lub osobę, która osiągnęła pełnoletność, 
przebywając w pieczy zastępczej,  nad którymi była sprawowana piecza zastępcza, rodzina 
zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka za okres pozostawania w 
gotowości do czasu powrotu dziecka z jednostki w której czasowo przebywało, lub przyjęcia 
kolejnego dziecka otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego 
wynagrodzenia. 
5. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa 
przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej 
jedno dziecko, z orzeczeniem o niepełnosprawności , otrzymuje dodatek w wysokości 20% 
otrzymywanego wynagrodzenia. 
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6. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas 
sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 
20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie. 
7. Rodzina zastępcza niezawodowa , za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej 
otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty, o której mowa              
w ust. 1. 
8. Świadczenia, o których mowa w ust. 6 i 7, przysługują w wysokości proporcjonalnej               
do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w danym 
miesiącu kalendarzowym. 
9.Wysokości wynagrodzeń i świadczeń, określone w umowach , są waloryzowane corocznie 
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla 
pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 
10. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone 
dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 
1) 660 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej; 
2) 1000 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 
11. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 
50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa w ust. 1. 
12. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na 
pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 
13. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy                                
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie 
niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego 
dziecka. 
14. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać: 
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku                     
od 6. do 18. roku życia — raz w roku; 
2) świadczenie na pokrycie: 
a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka —jednorazowo, 
b) wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 
wpływ na jakość sprawowanej opieki — jednorazowo lub okresowo. 
15. Rodzina zastępcza zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 
odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty 
z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych 
i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny  
i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym 
przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym 
lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,  umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz              
z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą. 
16. Środki finansowe, o których mowa wyżej, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie 
zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,  oraz jeżeli zasadność przyznania tych 
środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
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17. Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie                    
na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 
18. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na: 
1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 
w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom 
ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię 
elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 
dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne 
oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych 
wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym                 
i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom 
dziecka; 
2) pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom 
dziecka; 
3) pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka 
lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka. 
 
Ad. 3 Instytucjonalna piecza zastępcza 
 
1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 
       1) placówki opiekuńczo-wychowawczej; 
       2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 
       3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 
 
2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił  
realizację tego zadania  
3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić,  prowadzenie regionalnej 
placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 
4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 
potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne            
i religijne; 
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 
postanowi inaczej; 
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 
rozwojowych; 
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 
 

5. Starosta może zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną  
prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności tworząc centra 
administracyjne do obsługi tych placówek lub zlecić realizację tego zadania na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie               
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654). 
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6. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno- terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające 
szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 
7.Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w 
wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy 
to rodzeństwa. 
8.  W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym 
czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając       
w pieczy zastępczej 
9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą 
dobę. 
10.Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań,         
z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się 
wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności 
w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają 
akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
Ad. 4 Organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania się wychowanków 
opuszczających różne typy całodobowych placówek oraz rodziny zastępcze 
 
Proces usamodzielnienia oparty powinien być na maksymalnej aktywności podopiecznych 
pod dyskretnym okiem opiekuna. Dorosłość powinna być rozumiana przez wychowanków 
jako większy margines swobody, ale w powiązaniu z pełną odpowiedzialnością za podjęte 
działania i decyzje. 
Celem oddziaływań wychowawczych opiekunów wobec dzieci jest dobre przygotowanie 
dzieci do pozytywnego i bezpiecznego wejścia w dorosłe życie. Takim celom mają służyć 
działania podjęte przez placówki i rodziny zastępcze  a w szczególności umieszczanie w 
indywidualnych planach pracy  z dzieckiem zadań służących przygotowaniu do 
samodzielności. 
Na pomoc finansową w usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem mogą liczyć pełnoletni 
wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których 
zostali umieszczeni na podstawie postanowienia Sądu. 
Wobec osób pełnoletnich, które chcą się usamodzielnić rozpoczyna się proces 
usamodzielnienia na który składają się następujące zadania: 
l. wyznaczenie  opiekuna usamodzielnienia - na dwa miesiące przed osiągnięciem 
pełnoletności przez wychowanka, 
2. opracowanie programu usamodzielnienia, - uczestniczy w nim  wychowanek wraz                 
z wyznaczonym opiekunem usamodzielnienia i koordynatorem pieczy zastępczej na miesiąc 
przed osiągnięciem pelnoletności, 
3. złożenie wniosku przez osobę usamodzielnianą do Starosty za pośrednictwem dyrektora 
PCPR o usamodzielnienie i przyznanie pomocy. 
 
Pomoc dla osób usamodzielnianych 
 
1. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest 
przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co 
najmniej: 
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1) 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
spokrewnioną; 
2) roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-
wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. 
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — 
nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat; 
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, 
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- wychowawczą 
lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 
a) nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, 
b) nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 
c) nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, 
nie krócej jednak niż przez okres roku. 
2. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń 
indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak 
niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. 
3. Wysokość pomocy na kontynuowanie , wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie                            
i przysługuje nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku 
życia. 
4. W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, 
pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na 
kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może 
zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki. 
5. Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia 
przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł,                      
a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł. 
6. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. 
7.Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na 
kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze 
decyzji. 
8. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli osoba usamodzielniana marnotrawi przyznane 
świadczenia. 
Oprócz różnych form pomocy finansowej bardzo ważna jest pomoc w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych. Wychowankowie rodzin zastępczych mają trochę 
łatwiejszą sytuację, ponieważ najczęściej mogą mieszkać nadal ze swoimi rodzicami. 
Natomiast wychowankowie placówek, jeżeli skończą naukę, bądź z własnej woli po 
uzyskaniu pełnoletności chcą opuścić placówkę, mają duże problemy ze znalezieniem 
mieszkania. Najczęściej nie mogą bądź też nie chcą wracać do domów rodzinnych, z których 
zostali zabrani przed wieloma laty. Dlatego bardzo ważne jest, aby podejmować działania 
zabezpieczające wychowankom opuszczającym placówki możliwości zamieszkania w 
wynajętym, bądź rotacyjnym mieszkaniu, co jest warunkiem pozwalającym na rozpoczęcie 
samodzielnego życia. 
Ważne jest nawiązywanie porozumień z organizacjami pozarządowymi, które z uwagi na 
fakt, że mają dodatkowe możliwości pozyskiwania środków finansowych, mogą okazać się 
ważnym partnerem w rozwiązywaniu problemów społecznych. 
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Od 2009 r. w lokalu stanowiących własność powiatu tj. w Chojnie przy ulicy Żółkiewskiego 5 
funkcjonują mieszkania chronione dla 8 wychowanków, którzy opuścili placówki 
opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze, a kontynuują naukę. Ta forma pomocy 
cieszy się dużym powodzeniem wśród usamodzielnianych wychowanków. Zachodzi nawet 
potrzeba pozyskania dodatkowych pomieszczeń na ten cel. 
 
 
Ad. 5 Tworzenie zintegrowanej sieci poradnictwa rodzinnego współpraca ze 
środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami   i ich  organami 
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami            
i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 
  
Aby zapobiegać narastającej destrukcji społecznej, należy podjąć stosowne działania 
profilaktyczne i zaradcze. Istotą w tych zamierzeniach jest szeroko pojęta współpraca                   
z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi itp. Bardzo 
ważne jest również stworzenie sieci poradnictwa rodzinnego i wsparcia rodzin dotkniętych 
patologią społeczną. 
 
Zorganizowanie zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego w zakresie wspierania rodzin, 
jest przedsięwzięciem bardzo trudnym z uwagi na ograniczone możliwości finansowe 
powiatu. Należy więc zastanowić się w jaki sposób, w oparciu o już istniejące zasoby ludzkie 
i infrastrukturę, można rozpocząć organizowanie profesjonalnego poradnictwa 
specjalistycznego na terenie naszego powiatu. 
 
W tym celu PCPR podjęło następujące działania zmierzające do zgromadzenia 
szczegółowych informacji o wszystkich placówkach, instytucjach i organizacjach 
pozarządowych, które w swoich zadaniach statutowych nastawione są na niesienie pomocy 
poprzez fachowe poradnictwo. 
 
Wiedza o instytucjach z naszego terenu ukierunkuje również nasze działania mające na celu 
integrację sieci instytucji, co jest podstawą do interdyscyplinarnej pomoc dziecku i rodzinie. 
 
Pozwoli wyodrębnić instytucje szkoleniowe, pokaże partnerów, na których możemy liczyć od 
początku naszych działań. 
 
Szczególnie cennym partnerem są organizacje pozarządowe. Ich członkowie to często 
specjaliści różnych dziedzin, pracujący w tych organizacjach na zasadzie wolontariatu. 
 
Ponadto organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
na działalność i rozwiązywanie problemów społecznych. Zgodnie z założeniami nowej 
ustawy do wspierania rodziny w zespole pieczy zastępczej zatrudnionych będzie dwóch 
psychologów. Na co dzień w ramach PCPR pełnione są dyżury psychologa i prawników. 
Dodatkowo w ramach realizacji programu EFS POKL pn.”Minimalizacja wykluczenia 
społecznego w Powiecie Gryfińskim” dla rodzin biologicznych organizowane są liczne 
warsztaty psychoedukacyjne, umiejętności rodzicielskich itp. Działają też grupy wsparcia dla 
zawodowych rodzin zastępczych prowadzone przez specjalistę pracy z rodziną.  
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IV. Przewidywane efekty 
 
l. Realizacja programu rozwoju pieczy zastępczej daje gwarancję racjonalnego podejmowania 
działań w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i rodzin. 
2. Zgodność kierunków powiatowych działań z priorytetami zawartymi w ustawie                         
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zwiększa szanse na pozyskiwanie                      
z rezerwy celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków 
pozabudżetowych. 
3. Zamierzenia zawarte w niniejszym programie  gwarantują utworzenie systemu wsparcia 
dziecka i rodziny skierowanego na eliminowanie dysfunkcyjności wychowawczej rodziny, 
rozwoju poradnictwa specjalistycznego, terapię rodzin, a także poprawę standardu 
wychowania i opieki w placówkach świadczących pomoc całodobową oraz w placówkach 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. 
4. Przechodząc z instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem do różnych form opieki 
rodzinnej, mamy możliwość przekształcania dużych i kosztownych w utrzymaniu form 
opieki. 
5. Umieszczając dzieci nie w placówkach, a w różnych formach opieki zastępczej, wybieramy 
najbardziej korzystną dla dziecka formę opieki. 
6. Organizowanie pomocy w zakresie realizacji procesu usamodzielniania się wychowanków 
rodzin zastępczych czy opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, daje gwarancję 
na odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do wkroczenia w życie, które łączy się                      
z przejęciem na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 
7. Dobrze przygotowana młodzież z dniem opuszczenia placówki czy rodziny zastępczej 
pozytywnie zaistnieje w życiu społecznym. 
8. Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami, placówkami i służbami społecznymi 
w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz dobra dziecka i rodziny, pozwoli               
na efektywne rozwiązywanie zaistniałych problemów społecznych. 
9. Ponieważ środki budżetowe powiatu są niewystarczające na zabezpieczenie w pełni 
potrzeb w zakresie finansowania kosztów pieczy zastępczej miedzy innymi dotyczących 
organizowania poradnictwa i terapii rodzin, niezwykle istotną kwestią jest zawieranie 
porozumień o współpracy z podmiotami niepublicznymi. Efektem tego działania może być 
pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł pozabudżetowych na realizację tych zadań. 
 
 
V. Planowane źródła finansowania 
 
 l. Budżet PCPR. 
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 
3. Współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 
4. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej. 
4. Środki pozabudżetowe pozyskiwane przy współpracy z podmiotami niepublicznymi. 
5. Projekty systemowe i konkursowe w ramach środków MPiPS oraz  EFS POKL. 
 
Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 
Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 
1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo 
rodzinnym domu dziecka; 
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2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym; 
3) środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki. 
 
Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny 
dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 
Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko regionalna 
placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, zawiera                 
z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, 
prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz 
rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu 
dziecka oraz świadczenia dla rodziny pomocowej finansuje proporcjonalnie do liczby dzieci 
powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 
raz pierwszy w pieczy zastępczej. 
 
Zasady współfinansowania przez gminy pobytu dziecka w pieczy zastępczej: 
 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka            
w pieczy zastępczej; 
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka                 
w pieczy zastępczej; 
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
Przepisy powyższe  stosuje się odpowiednio. 
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej— średnich 
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych 
na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków 
finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. 
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Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej   zalicza 
się: 
1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub                 
w rodzinnym domu dziecka; 
2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka; 
3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka; 
4) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 
dziecka; 
5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 
zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki; 
6) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie; 
7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub w którym 
jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze 
zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego; 
8) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest 
prowadzony rodzinny dom dziecka; 
9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, 
prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz 
rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu 
dziecka; 
10) świadczenia dla rodziny pomocowej. 
 
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych: 
 
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność 
tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku 
kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie 
budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub 
ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach 
poprzedniego roku kalendarzowego. 
Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o których wyżej 
mowa  uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność centrum 
administracyjnego.  
 
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej:  
 
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 
1) przyznanych świadczeń oraz dodatków — w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej 
lub rodzinnym domu dziecka; 
2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo- -wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym — w przypadku umieszczenia dziecka 
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w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno- -terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo- -terapeutycznej oraz 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 
3) środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki —                 
w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.  
Za ponoszenie opłaty, o której wyżej mowa,  rodzice odpowiadają solidarnie. W przypadku 
braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę,  ponoszą osoby 
dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu. 
 W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, za okres dłuższy niż 12 
miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację 
gospodarczą o powstaniu tej zaległości. 
 
 
VI.  Koordynator i uczestnicy programu 
 
Ze względu na to, że organizatorem pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, pełnić ono będzie funkcję koordynatora tego programu. Do 
współpracy w realizacji przyjętych w programie zamierzeń i określonych kierunków działań 
przewidziane jest uczestnictwo wszystkich instytucji i podmiotów niepublicznych 
działających w sferze pomocy dziecku i rodzinie. 
 
VII. Zako ńczenie 
 
W celu przeprowadzenia opisanych w programie zmian dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej należy podjąć następujące działania: 
 

• tworzenie rodzinnych domów dziecka; 

• zawiązywanie rodzin zastępczych wszystkich typów; 

• prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

• zawieranie umów z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka; 

• kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie 
zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie 
ukończenia szkolenia, opinię     o spełnianiu warunków i ocenę 
predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

• organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

• organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie 
świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej 
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predyspozycji do pełnieni funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu  rodzinnego; 

• zatrudnianie osób do pomocy w sprawowaniu opieki  nad dziećmi                        
w rodzinach zawodowych w których przebywa więcej niż 3 dzieci; 

• zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy 
dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc 
pod uwagę ich potrzeby; 

• zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę 
zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin 
pomocowych; 

• organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne 
domy dziecka pomocy wolontariuszy; 

• współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, 
sądami i ich organami pomocniczymi (informowanie raz na 6 miesięcy 
o sytuacji osobistej dziecka), instytucjami oświatowymi, podmiotami 
leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz                        
z organizacjami społecznymi; 

• określanie rocznego limitu nowych rodzin zastępczych zawodowych; 

• prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej; 

• powoływanie i podpisywanie umów z  rodzinami pomocowymi; 

• prowadzenie rejestru osób  zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 
do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełniących funkcję rodziny 
zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz 
prowadzących rodzinny dom dziecka; 

• organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania się wychowanków 
opuszczających różne typy całodobowych placówek oraz rodziny 
zastępcze; 

• tworzenie zintegrowanej sieci poradnictwa rodzinnego; 

• obejmowanie rodzin zastępczych opieką koordynatora;  

• zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do adopcji; 

• udzielanie dofinansowania do wypoczynku jeden raz w roku dla dzieci                 
w wieku 6-18; 
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• opracowanie  programów przekształcenia WPOW w  placówki 
socjalizacyjne, interwencyjne, specjalistyczne z uwzględnieniem 
harmonogramu przeprowadzenia tych zmian; 

• powołanie na bazie  WPOW mniejszych  placówek socjalizacyjnych, 
interwencyjnych, specjalistycznych; 

• powołanie centrów administracyjnych do obsługi ekonomiczno-
administracyjnej w/w placówek ; 

• ustalenie zasad i sposobu rozliczeń w zakresie ponoszenia odpłatności 
przez gminy za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

• prowadzenie mieszkań chronionych; 

• opracowanie nowych  regulaminów organizacyjnych PCPR i WPOW 
uwzględniających wynikające z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny                     
i systemie pieczy zastępczej zmiany w strukturze organizacyjnej tych 
jednostek; 

• przeszkolenie  kadry WPOW w zakresie podejmowania nowych form 
pracy z dzieckiem i rodziną z uwzględnieniem pracy asystenta i 
koordynatora pieczy zastępczej;  

• organizowanie konferencji na temat rodzicielstwa zastępczego, 
promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Gryfińskiego.  
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VIII. HARMONOGRAM DZIAŁA Ń W ZAKRESIE REALIZACJI 
„POWIATOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA PIECZY ZAST ĘPCZEJ W 

POWIECIE GRYFI ŃSKIM W LATACH 2012-2015 
 

Zadanie Realizator Termin 
realizacji 
 

Podmioty 
współpracujące 
 

1.Tworzenie rodzinnych domów 
dziecka. 
 

Organizator 
pieczy zastępczej 
 

2014r Miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

2.Zawiązywanie rodzin 
zastępczych wszystkich typów. 
 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Na bieżąco 
zgodnie z 
postanowieniami 
sądu i limitem 
rodzin 
zawodowych na 
dany rok 

Ośrodki 
adopcyjne. 
miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

3.Prowadzenie naboru 
kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej  zawodowej, 
rodziny zastępczej niezawodowej 
lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka. 
 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Na bieżąco Ośrodki 
adopcyjne. 
Miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

4.Zawieranie umów z 
kandydatami do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej zawodowej lub 
rodzinnego domu dziecka. 
 

PCPR Na bieżąco po 
przeprowadzeniu 
procedury 
związanej z 
powołaniem 
rodziny 
zawodowej 
zgodnie z 
limitem. 

Miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

5.Kwalifikowanie osób 
kandydujących do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka oraz wydawanie 
zaświadczeń kwalifikacyjnych 
zawierających potwierdzenie 
ukończenia szkolenia, opinię 
 o spełnianiu warunków i ocenę 
predyspozycji do sprawowania 
pieczy zastępczej. 
 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Na bieżąco 
zgodnie z 
potrzebami w tym 
zakresie 

Ośrodki 
adopcyjne. 
miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

6.Organizowanie szkoleń dla 
kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka. 
 
 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Średnio dwa razy 
w roku 

Ośrodki 
adopcyjne. 
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7.Prowadzenie rejestru osób 
będących rodzicami zastępczymi 
lub kandydatami na rodziców 
zastępczych. 
 

 
Organizator 
pieczy zastępczej 

 
Rejestr powstanie 
w I kwartale 
2012r  i na 
bieżąco 
rejestrowane będą 
nowopowstałe 
rodziny zastępcze 

 
Sąd Rodzinny i 
Nieletnich 

8.Zatrudnianie osób do pomocy w 
sprawowaniu opieki  nad dziećmi 
w rodzinach zawodowych w 
których przebywa więcej niż 3 
dzieci. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Niezwłocznie po 
złożonym 
wniosku przez 
uprawnioną do 
tego świadczenia 
rodzinę zastępczą 

Miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim. 

9.Zapewnianie rodzinom 
zastępczym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka szkoleń 
mających na celu podnoszenie ich 
kwalifikacji, bior ąc pod uwagę ich 
potrzeby. 
 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Raz w miesiącu 
szkolenie dla 
rodzin 
zastępczych 
mających 
określone 
problemy 
wychowawcze 

Ośrodki 
adopcyjne. 
fundacje i 
stowarzyszenia 
zajmujące się 
pracą z rodziną 

10.Zapewnianie pomocy i 
wsparcia osobom sprawującym 
rodzinną pieczę zastępczą, w 
szczególności  w ramach grup 
wsparcia oraz rodzin 
pomocowych. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Minimum raz w 
miesiącu 
spotkania grup 
wsparcia 

Ośrodki 
adopcyjne. 
fundacje i 
stowarzyszenia 
zajmujące się 
pracą z rodziną 

11.Organizowanie dla rodzin 
zastępczych oraz prowadzących 
rodzinne domy dziecka pomocy 
wolontariuszy. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Na bieżąco po 
zgłoszeniu 
zapotrzebowania 
przez rodzinę 
zastępczą lub 
koordynatora. 

Centra 
wolontariatu w 
gminach 

12.Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, ośrodkami pomocy 
społecznej, sądami   i ich      
organami pomocniczymi 
instytucjami oświatowymi, 
podmiotami leczniczymi, a 
także kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz z 
organizacjami społecznymi. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Raz na pół roku 
informowanie 
sądu o sytuacji 
dziecka 
Współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym na 
bieżąco 

Szkoły, sądy, 
placówki służby 
zdrowia, kościoły 
i związki 
wyznaniowe 
organizacje 
społeczne. 

13.Określanie rocznego limitu 
nowych rodzin zastępczych 
zawodowych. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Raz na trzy lata  
w programie 
rozwoju pieczy 
zastępczej. 

Miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

14.Prowadzenie poradnictwa i 
terapii dla osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą i ich 
dzieci oraz dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Na bieżąco wg 
zdiagnozowanych 
potrzeb 

Specjaliści pracy 
z rodziną, 
terapeuci, ośrodki 
adopcyjne. 
fundacje i 
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 stowarzyszenia 
zajmujące się 
pracą z rodziną 

15.Obejmowanie rodzin opieką 
koordynatora. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Od 01 stycznia 
2012r. 

Miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

16.Zgłaszanie dzieci z 
uregulowaną sytuacją do adopcji. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Na bieżąco Ośrodki 
adopcyjne 

17.Udzielanie dofinansowania do 
wypoczynku jeden raz w roku dla 
dzieci w wieku 6-18. 
 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Na bieżąco w 
terminie jednego 
miesiąca od 
złożenia wniosku 
przez rodzinę 
zastępczą 

Biura podróży 
ośrodki kolonijne 

18. Opracowanie  programów 
przekształcenia WPOW w  
placówki socjalizacyjne, 
interwencyjne, specjalistyczne z 
uwzględnieniem harmonogramu 
przeprowadzenia tych zmian. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

W IV kwartale 
2012r 

WPOW 

19. Powołanie centrów 
administracyjnych do obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej 
w/w placówek . 

Organizator 
pieczy zastępczej 

IV kwartał 2012r. WPOW 

20.Powołanie na bazie  WPOW 
mniejszych  placówek 
socjalizacyjnych, 
interwencyjnych, 
specjalistycznych. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

W IV kwartale 
2012r 

WPOW 

21.Ustalenie zasad i sposobu 
rozliczeń w zakresie ponoszenia 
odpłatności przez gminy za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej. 

PCPR Styczeń 2012r. Miejskie i gminne 
ośrodki pomocy 
społecznej w 
Powiecie 
Gryfińskim 

22.Opracowanie  nowych 
regulaminów organizacyjne 
PCPR i WPOW uwzględniające 
wynikaj ące z zapisów ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej zmiany w 
strukturze organizacyjnej tych 
jednostek. 

PCPR 
WPOW 

I kwartał 2012r. WPOW 
Kancelaria 
prawna 
obsługująca 
Starostwo 
Powiatowe w 
Gryfinie. 

23.Przeszkolenie kadry w WPOW 
w zakresie podejmowania nowych 
form pracy z dzieckiem i rodziną 
z uwzględnieniem pracy asystenta 
i koordynatora pieczy  
Zastępczej. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Jedno szkolenie 
rocznie 

Ośrodki 
adopcyjne. 
fundacje i 
stowarzyszenia 
zajmujące się 
pracą z rodziną 

24.Zorganizowanie konferencji na 
temat rodzicielstwa zastępczego 
W celu pozyskania kandydatów 
na rodziny zastępcze. 

Organizator 
pieczy zastępczej 

Jedna konferencja 
rocznie.  

Ośrodki 
adopcyjne oraz 
 Stowarzyszenia.  
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