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Wstęp 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Stanowi dla dziecka środowisko wychowania, 

rozwoju, wprowadza w świat norm i wartości. W rodzinie zachodzi pierwotna socjalizacja               

i kształtowana jest osobowość człowieka. Ze względu na szczególe funkcje jakie pełni rodzina, 

podlega ona szczególnej ochronie. Rodzina odgrywa ważna rolę w życiu dziecka, gdyż poprzez 

oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze wpływa na kształtowanie jego cech niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Ze względu na liczne przeobrażenia 

cywilizacyjne i kulturowe społeczeństwa, które mogą nieść ze sobą negatywne skutki, struktura 

rodziny, jej trwałość i wydolność wychowawcza mogą zostać zachwiane. Negatywne zmiany          

w środowisku powodują, że rodzina napotyka na swojej drodze trudności uniemożliwiające 

prawidłowe wypełnianie funkcji rodzicielskich. W szczególnych przypadkach zaniedbań 

opiekuńczo-wychowawczych ze strony rodziców, może dojść do ingerencji sądu we władzę 

rodzicielską i umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej sprawowanej w formie rodzinnej lub 

instytucjonalnej. 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności 

do wypełniania swych funkcji. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań 

mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności 

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Zadania administracji publicznej w tym zakresie 

są realizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności sądami, policją, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami społecznymi. 

Regulacje prawne w kwestiach dotyczące wspierania rodziny oraz organizacji pieczy 

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

zastępczej  (Dz. U. z 2020r. poz. 821). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i 

organy administracji rządowej różne obowiązki oraz dzieli kompetencje.  

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Starosta 

Janowski na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Janowie Lubelskim.  

Art. 180 pkt 1 w/w ustawy zobowiązuje powiat do opracowania i realizacji 3 letnich 

powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej zawierający min. coroczny limit 

rodzin zastępczych zawodowych. Pierwszy taki program powstał na latach 2015-2017. W związku         

z wygaśnięciem kolejnego programu zachodzi konieczność opracowania nowego programu, który 

w dużej mierze jest jego kontynuacją.  
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1. Formy pieczy zastępczej i zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

1.1 Rodzinna piecza zastępcza 

Od 1 stycznia 2012r. zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 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. 

 

W Powiecie Janowskim w latach 2018-2020 funkcjonowało 21 rodzin zastępczych, w których 

umieszczonych było 43 dzieci. Jak wynika z poniższego wykresu obecnie największa liczba dzieci, 

bo aż 13 wychowuje się w rodzinnych domach dziecka, w rodzinach spokrewnionych 11, natomiast 

w rodzinach zastępczych niezawodowych przebywa obecnie – 7 dzieci.  

Wykres nr 1 

 

 

Podział rodzin zastępczych ze względu na typ rodziny zastępczej, przedstawia poniższy 

wykres. Rodziny funkcjonujące w Powiecie Janowskim to w znacznej większości rodziny 

spokrewnione oraz rodziny zastępcze niezawodowe, natomiast liczba rodzinnych domów dziecka 

utrzymuje się na takim samym poziomie. 

 

dzieci w rodzinach
zastępczych
spokrewnionych

dzieci w RDD

dzieci w rodzinie zastępczej
zawodowej

dzieci w rodzinach
zastępczych
niezawodowych
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Wykres nr 2 
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Źródło: PCPR w Janowie Lubelskim 

 Liczba rodzin zastępczych z podziałem na gminy oraz liczba dzieci w nich umieszczonych 

przedstawiają  tabele 1-3. Wynika z nich, że najwięcej rodzin zastępczych działa na terenie Gminy 

Janów Lubelski w 2018 roku w 12 rodzinach przebywało 12 dzieci, w 2019 roku w 9 rodzinach 

przebywało również 9 dzieci, a roku 2020 w 11 rodzinach przebywało 11 dzieci.   

 

Tabela nr 1                                                                                                       Rok 2018 

Lp

. 

Gmina Ilość rodzin Liczba dzieci w rodzinach 

spokrewnione niezawodowe zawodowe RDD spokrewnionych niezawodowych zawodowych RDD 

1. Janów 

Lubelski 
 

 

7 

 

2 

 

1 

 

0 

 

7 

 

3 

 

7 
- 

2.  

Modliborzyce 
 

 

2 

 

1 

- -  

2 

 

1 

 

- 
- 

3.  

Batorz 

 

 

- 

 

1 

-  

1 

 

- 
 

3 

 

- 

9 

4.  

Dzwola 

 

 

- 

 

1 

- -  

- 

 

1 

 

- 
- 

5.  

Godziszów 

 

 

2 

 

- 

- -  

2 
 

- 

 

- 
- 

6.  
Potok Wielki 

 

 

1 

 

- 

- -  

1 

 

- 

 

- 
- 

7.  
Chrzanów 

 

 

- 

 

2 

1 - -  

5 

 

2 
- 

Razem: 12 7 2 1 12 12 9 9 
 Źródło: PCPR Janów Lub. 
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Tabela nr 2                                                                                                       Rok 2019 

Lp

. 

Gmina Ilość rodzin Liczba dzieci w rodzinach 

spokrewnione niezawodowe zawodowe RDD spokrewnionych niezawodowych zawodowych RDD 

1. Janów 
Lubelski 

 

 

6 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

 

3 

 

4 

7 

2.  

Modliborzyce 
 

 

2 

 

- 

- -  

2 

 

 

- 

 

- 

- 

3.  

Batorz 
 

 

- 

 

1 

-  

1 

 

- 
 

3 

 

- 

11 

4.  

Dzwola 

 

 

- 

 

1 

- -  

- 

 

2 

 

- 

- 

5.  

Godziszów 

 

 

1 

 

- 

- -  

1 
 

- 

 

- 

- 

6.  
Potok Wielki 

 

 

- 

 

- 

- -  

- 

 

- 

 

- 

- 

7.  

Chrzanów 

 

 

- 

 

2 

1 - -  

5 

 

2 

- 

Razem: 9 6 2 2 9 13 6 18 

 Źródło: PCPR Janów Lub. 

Tabela nr 3                                                                                                      Rok 2020 

Lp

. 

Gmina Ilość rodzin Liczba dzieci w rodzinach 

spokrewnione niezawodowe zawodowe RDD spokrewnionych niezawodowych zawodowych RDD 

1. Janów 

Lubelski 
 

 

8 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

8 

 

4 

 

- 

6 

2.  

Modliborzyce 
 

 

2 

 

- 

- -  

2 

 

 

- 

 

- 

- 

3.  

Batorz 

 

 

- 

 

1 

-  

1 

 

- 
 

3 

 

- 

12 

4.  

Dzwola 

 

 

- 

 

1 

- -  

- 

 

2 

 

- 

- 

5.  

Godziszów 

 

 

1 

 

- 

- -  

1 
 

- 

 

- 

- 

6.  
Potok Wielki 

 

 

- 

 

- 

- -  

- 

 

- 

 

- 

- 

7.  
Chrzanów 

 

 

- 

 

2 

- - -  

6 

 

- 

- 

Razem: 11 7 - 2 11 15 - 18 

 Źródło: PCPR Janów Lub. 

Wysokość przyznawanej pomocy rodzinom zastępczym jest uzależniona od typu rodziny 

zastępczej. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej świadczenie 

wypłacane jest w wysokości 694 zł na każde dziecko, natomiast w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka 

świadczenie wynosi 1.052 zł miesięcznie. Rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje dodatkowo 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 2.000 zł.  

Finansowanie zadań z zakresu opieki zastępczej, zarówno rodzinnej jak instytucjonalnej do 
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końca 2011r. należało tylko  do zadań powiatu. Od 1 stycznia 2012r. 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 wychowania dziecka –w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

2)30% wydatków na opiekę i wychowania dziecka –w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej; 

Tabela nr 4                                                                                                

Lata Koszty utrzymania dzieci w 

rodzinach zastępczych w latach 

2018-2020 poniesione przez Powiat 

Janowski 

Wydatki poniesione przez gminę właściwą ze 

względu na miejsce pochodzenia dziecka       

w latach 2018-2020 

2018 7 080,25 zł 5 317.50 zł - gmina Godziszów 

 26 814.62 zł – gmina Janów Lub. 

3 246.58 zł – gmina Modliborzyce 

30 388.85 zł – gmina Dzwola 

27 068.86 – gmina Chrzanów 

2019 25 335,86 zł 

 

 

 

 

46 351.61 zł – gmina Dzwola 

29 157.04 zł – gmina Janów Lubelski 

6 628.71 zł – gmina Modliborzyce 

5 430 zł – gmina Godziszów 

9 712.56 – gmina Chrzanów  

2020 - 36 998,62 zł – gmina Dzwola 

40 580,73 zł – gmina Janów Lubelski 

16 116,49 zł – gmina Modliborzyce 

5 429,50 zł- gmina Godziszów 

16 116,49 zł– gmina Chrzanów 

2 298,18 zł– gmina Batorz 

Źródło: PCPR Janów Lub. 
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1. 2 Instytucjonalna piecza zastępcza 

 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sytuacjach gdy skrzywdzone 

dzieci nie znajdą opieki w formie rodzinnej istnieje możliwość zapewnienia im opieki                              

i wychowania w  instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Piecza ta jest sprawowana  w trzech formach: 

1) placówki opiekuńczo –wychowawczej, 

2) regionalnej placówki opiekuńczo –terapeutycznej,  

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

 

Placówki opiekuńczo -wychowawcze będące do tej pory jednostkami pomocy społecznej stały się 

w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – instytucjonalną pieczą 

zastępczą, nad którą nadzór sprawuje powiat.  

 

Do głównych zadań jakie ustawa nakłada na placówki opiekuńczo-wychowawcze należą: 

–zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, 

–zaspokojenie emocjonalnych, zdrowotnych, religijnych i społecznych potrzeb dziecka, 

–umożliwienie, za zgodą sądu kontaktu z rodzicami biologicznymi, 

–podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny, 

–zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych oraz korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych, 

-ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi działania placówek opiekuńczo 

-wychowawczych takich jak sąd, powiatowe centrum pomocy rodzinie, rodzina, asystent rodziny      

i organizator rodzinnej pieczy zastępczej szczególnie w zakresie przygotowania dziecka do 

samodzielnego życia.  

 

Ustawa wymienia cztery typy placówek opiekuńczo-wychowawczych: 

 

 

 

  

 

 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Placówka opiekuńczo - wychowawcza 

Rodzinne 

 

Interwencyjne 

 

Specjalistyczna - 

terapeutyczne 

 

Socjalizacyjne 
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Na terenie Powiatu Janowskiego znajduje się jedna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 

„PROMYK” w Janowie Lubelskim. Placówka pełni rolę socjalizacyjną i interwencyjną,  dysponuje 

30 miejscami dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki ze strony rodziny  

biologicznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

funkcjonującej na terenie Powiatu Janowskiego przebywało 28 wychowanków, w tym 2 dzieci            

z Powiatu Janowskiego.  

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

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej wprowadziła znaczące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i 

rodziną. 30 osobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze na dotychczasowych zasadach mogą 

funkcjonować do 31 grudnia 2020 roku. 

W celu dostosowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Promyk w Janowie Lubelskim do 

przepisów w/w ustawy została utworzona nowa placówka opiekuńczo – wychowawcza „Słoneczny 

Dom” dla 14 dzieci, a placówka „Promyk” została zmniejszona do 14 dzieci. Dzięki czemu                   

od 1 stycznia 2021 będą funkcjonować dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze z ilością 

dzieci po 14 w każdej placówce.  

   

Każdy powiat w myśl obowiązujących przepisów, jako właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki jest zobowiązany do ponoszenia wydatków 

na jego utrzymanie. Tabela nr 5 przedstawia zestawienie jak rósł miesięczny koszt utrzymania 

dziecka w Placówce „Promyk” w latach 2018-2020. 

 

Tabela nr 5 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce „PROMYK” ustalony przez 

Starostę Janowskiego 

 2018 2019 2020 

Koszt w zł 3 606,00 3 758,00 3 916,85 

 

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w latach 2018-2020 poniesione przez Powiat Janowski oraz gminy z terenu powiatu. 
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Tabela nr 6 

Lata Koszty utrzymania dzieci w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w latach 2018-2020 poniesione 

przez Powiat Janowski 

Wydatki poniesione przez gminę właściwą ze 

względu na miejsce pochodzenia dziecka w 

latach 2018-2020 

2018 173 664,00 zł   - 

 

2019 142 196,00 zł - 

 

2020 121 468,05 zł 8 864,50 zł – gmina Janów Lubelski 

 

 Źródło: PCPR Janów Lubelski 

 

Od 3 lat liczba dzieci pochodzących z powiatu janowskiego umieszczonych                            

w instytucjonalnej pieczy zastępczej utrzymuje się na podobnym poziomie co przedstawia poniższy 

wykres: 

-  w 2018r. – 6 dzieci, 

-  w 2019r. – 4 dzieci, 

 - w 2020r. – 5 dzieci. 

  

 

Aktywność działań ze strony powiatu w zakresie pozyskiwania kandydatów do pełnienia 

roli rodzin zastępczych, zacieśnienia współpracy pomiędzy powiatem i gminą zmierzającą do 

skutecznej pracy z rodzinami biologicznymi i ograniczenia liczby dzieci, które umieszczone są        

w różnych formach pieczy zastępczej. 
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1.3  Formy pomocy dla osób usamodzielniających  

 

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo–

wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego  jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, jak również przez pomoc: 

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

  chronionym, 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie, 

-prawną i psychologiczną 

Na terenie powiatu janowskiego jest 3 pełnoletnich wychowanków objętych pomocą  (stan 

na dzień 31.12.2020r.).  

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana 

osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 

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. 

 Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również: 

1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla 

nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym 

ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę                           

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu  w pieczy 

zastępczej nie zostało uchylone; 

2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej.  

  

Warunki przyznawania pomocy 

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie 

usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł.  

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można 

przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione 
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jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby 

usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających 

na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.  

 Pomoc, dla osób usamodzielnianych jest przyznawana lub udzielana na jej wniosek. 

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie 

wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia. Osoba 

usamodzielniana przynajmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, 

która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę 

tej osoby. 

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny 

dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum 

pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej, osoba będąca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub 

psychologiem, lub inna osoba  

wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana odpowiednio przez kierownika 

powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na 

finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki  i usamodzielnienie. 

 

Kontynuowanie nauki  

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę: 

•w szkole; 

•w zakładzie szkolenia nauczycieli; 

•w uczelni 

•na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia; 

•u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego 

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie. 

Pomoc, o której mowa wyżej przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 

osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania, odpowiednio, roku 

szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego. 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 

w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą : 

- nie mniej niż 6 939 zł –jeżeli przebywała w pozostałej pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 

lat, 

- nie mniej niż 3 470 zł –jeżeli przebywała w pozostałej pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 

- nie mniej niż 1 735 zł –jeżeli przebywała w pozostałej pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, 

nie krócej jednak niż przez okres 1 roku. 



13 

 

 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. 

 

Pomoc na zagospodarowanie 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez 

osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1577 zł, a w przypadku osoby 

legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności –       

w wysokości nie niższej niż 3 154 zł. 

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. 

Pomoc finansowa oraz praca socjalna  z tymi wychowankami jest prowadzona jak w przypadku 

wychowanków rodzin zastępczych. 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana na zaspokojenie ważnej potrzeby 

życiowej osoby usamodzielnianej. 

 

 

1.4 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

 

1.4.1 Organizacja systemu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Janowskim 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie organizacji pomocy dziecku i rodzinie pomiędzy samorządami 

 

Organizowanie pomocy 

dziecku i rodzinie 

Wspieranie rodziny 

(gmina) 

Piecza zastępcza 

(powiat) 

Rodzinna piecza 

zastępcza 

Instytucjonalna piecza 

zastępcza 
Usamodzielnienia 
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Zarządzeniem Nr 56/2011 Starosty Janowskiego z dnia 29 listopada 2011 roku, 

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej wyznaczone zostało Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Janowie  Lubelskim.   

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny                          

i systemie pieczy zastępczej należy  w szczególności: prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia 

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 spełnieniu 

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 –

wychowawcze typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii 

dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo –

wychowawczej typu rodzinnego, zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne 

domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 

potrzeby, zapewnienie 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, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem 

pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi, 

GMINA POWIAT SAMORZĄD 

WOJEWÓDZKI 

 

profilaktyka 

praca z rodziną 

biologiczną 

dziecka 

rodzinna piecza 

zastępcza 

instytucjonalna 

piecza  

usamodzielnienie 

ośrodek 

adopcyjny 

interwencyjny 

ośrodek 

preadopcyjny 

regionalna 

placówka 

opiekuńczo - 

terapeutyczna 
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prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci 

oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zapewnienie pomocy prawnej osobom 

sprawującym pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, dokonywanie 

okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzenie 

działalności diagnostyczno –konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie                       

i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie      

i wspieranie psychologiczno –pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 

rodziców dzieci objętych tą pieczą, prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz 

analiz dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 

prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich 

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, przedstawianie corocznego 

sprawozdania z efektów pracy, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z 

uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza, albo prowadzący 

rodzinny do m dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z przyczyn 

zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 

  

W celu prawidłowej realizacji powyższych zadań na terenie powiatu janowskiego 

obowiązują wypracowane, na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej i doświadczeń, poniższe procedury postępowania: 

 

Kwalifikacja kandydatów do prowadzenia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka 

 

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być 

powierzone osobom, które: 

 

1)  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 

2)  nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im 

ograniczona ani zawieszona; 

3)  wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4)  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 

5)  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: 
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a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej 

wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologa oraz 2 – letnie doświadczenie w 

poradnictwie rodzinnym   

6)  przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie 

jego indywidualnych potrzeb, w tym: 

a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 

b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 

c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego 

domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo. 

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę 

musi posiadać stałe źródło dochodów. 

4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad 

dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone, przez sąd, 

rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom 

dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka. 

6. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w pkt 4 i 5, sąd zasięga opinii 

właściwego starosty. 

7. Wydając opinie, o których mowa w pkt 6, starosta bierze pod uwagę opinię organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, a także możliwość realizacji planu pomocy dziecku. 

8. Opinię, o których mowa w pkt 6 z upoważnienia Starosty Janowskiego wydaje Dyrektor PCPR 

9. Okoliczności, o których mowa w ust. 1—3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.  

Procedura kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  przebiega w trzech etapach:  

 

 Etap pierwszy -procedura formalna  

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 
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lub prowadzącego rodzinnego domu dziecka mogą odbyć szkolenie po otrzymaniu od organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania 

warunków o których mowa wyżej.  

 

 Etap drugi – ocena predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinnego domu dziecka, 

którzy spełnili podstawowe kryteria formalne zostają poddani badaniom psychologicznym, 

mającym na celu ocenę predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

Etap trzeci – kwalifikowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej 

Na wniosek kandydatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia 

szkolenia, Organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydatów, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego 

szkolenia oraz spełniania warunków do pełnienia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.  

 

Etap czwarty – zapoznanie kandydatów z dzieckiem i jego sytuacją. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących 

rodzinne domy dziecka na przyjecie dziecka poprzez: 

udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o 

rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w 

tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem 

dziecka; przekazanie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, następującej 

dokumentacji: odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot – również odpisu 

aktu zgonu zmarłego rodzica, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka,  dokumentów szkolnych, w 

szczególności świadectw szkolnych i kart szczepień, diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym 

dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub 

resocjalizacyjna albo leczeniem i rehabilitacją, planu pracy z rodziną przekazanego Organizatorowi 

przez asystenta rodziny. w przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka 

wymagającego natychmiastowej pomocy lub umieszczenia dziecka w trybie art. 12 a ustawy z dnia 

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

przekazuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka informacji i dokumentacje 

o których mowa w pkt b, niezwłocznie po przyjęciu dziecka. niezależnie od dokumentacji o której 

mowa w pkt b rodzina zastępcza oraz  prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do otrzymania 
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lub wglądu do wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczącej przyjętego dziecka.     

W przypadku jeśli kandydaci nie znają dziecka, zapraszani są do PCPR w Janowie 

Lubelskim na spotkanie podczas, którego przedstawiana jest propozycja przyjęcia dziecka, 

omawiane dokumenty opisujące sytuację dziecka oraz udzielone są szczegółowe informacje na 

temat przyjęcia do rodziny dziecka.  

W przypadku jeśli kandydaci znają dziecko i miedzy kandydatami a dzieckiem doszło do 

zawiązania pozytywnych relacji Organizator przekazuje dokumenty o sytuacji dziecka o której 

mowa wyżej, niezwłocznie od momentu wydania postanowienia sądu.  

 

 

Zasady weryfikowania i oceny zapewnienia pieczy zastępczej na terenie Powiatu janowskiego 

 

Cel obszaru  Monitoring, kontrola i ocena ma nadrzędny cel, jakim jest stałe polepszanie 

warunków i jakości życia dzieci będących pod opieką rodziny zastępczej. Najistotniejsze w tym 

obszarze, to wzajemne zaufanie i życzliwość oraz dążenie do tego wspólnego celu. Sytuacja 

monitoringu i kontroli jest sytuacją ewaluacyjną, zakończoną pytaniem co każdy z nas może robić 

lepiej w przyszłości, a nie sytuacją, która jest rodzajem kary czy stosowania opresji.   

Celem monitoringu i kontroli w procesie organizowania pieczy zastępczej na terenie powiatu 

janowskiego jest polepszenie jakości procesu monitoringu, oceny i kontroli, aby jego rola 

ewoluowała w kierunku poszukiwania najlepszych, konstruktywnych rozwiązań w różnych 

sytuacjach oraz rozwojowi zarówno rodziny zastępczej jak i organizatora pieczy zastępczej.   

  

Uczestnicy   

Bezpośrednimi uczestnikami są rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki, organizator 

pieczy zastępczej, zwłaszcza osoby prowadzące proces monitoringu, oceny i kontroli rodzin 

zastępczych. Pośrednio odbiorcami standardu są dzieci pozostające w pieczy zastępczej.   

 

Zakres merytoryczny   

Organizator pieczy zastępczej organizuje spotkania informacyjne dla rodzin zastępczych, podczas 

których rzetelnie i wyczerpująco informuje na temat praw i obowiązków rodzin zastępczych,            

a także o procesie monitoringu, oceny i kontroli oraz o ewentualnych zmianach w tym zakresie. 

Spotkanie odbywać się będzie raz w roku, na początku roku kalendarzowego.   

Organizator pieczy zastępczej organizuje spotkania ewaluacyjne koordynatora z jedną 

rodziną zastępczą odnosząc się do realizacji planu pracy z dzieckiem. Podczas spotkań dokonywana 

jest okresowa ocena sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, analiza stanu obecnego, zostają 

omówione problemy i potrzeby dzieci oraz rodzin zastępczych, wspólnie poszukiwane są 
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rozwiązania sytuacji problemowych, a także podejmowana jest decyzja o zasadności dalszego 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Ocena dokonywana jest w konsultacji w szczególności              

z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym 

pracującym z rodziną biologiczną dziecka i szkołą, psychologiem oraz pedagogiem. 

 Docelowo każda rodzina zastępcza odbywa minimum dwie oceny sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej dziecka w roku w zależności od wieku dziecka tj. dzieci poniżej 3 roku życia nie 

rzadziej niż co 3 miesiące, natomiast dzieci powyżej 3 roku życia nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy w spotkaniach ewaluacyjnych specjalistów 

uczestniczących w posiedzeniach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w 

rodzinie zastępczej/ placówce funkcjonującej na terenie powiatu janowskiego.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje oceny prawidłowości wykonywania przez 

rodzinę zadań z zakresu zabezpieczenia umieszczonych w niej dzieci.  Dokumentacja związana          

z monitoringiem, oceną i kontrolą oraz aspekty poddane tym procesom są znane i rozumiane przez 

rodziny zastępcze.   

Efekty oceny są jawne dla rodziny zastępczej, a punkty niejasne i budzące wątpliwości są 

tłumaczone i w sposób konstruktywny przekazywane.  

Koordynatorzy pieczy zastępczej i rodziny zastępcze podnoszą swoje kompetencje interpersonalne- 

udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych w procesie monitoringu i kontroli poprzez udział 

w warsztatach/treningach umiejętności miękkich/interpersonalnych/komunikacyjnych.   

Narzędzie: 

-ocena sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 

dokonywana przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

 

 

Kryteria i sposób przeprowadzenia oceny rodzin zastępczych/prowadzącego rodzinny dom dziecka 

oraz jakości wykonywanej pracy 

Ocena rodziny zastępczej polega na przeanalizowaniu warunków i jakości życia dzieci będących 

pod opieka rodziny zastępczej w celu poszukiwania najlepszych , konstruktywnych rozwiązań.  

 Oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej dokonuje w konsultacji w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej 

albo prowadzącego rodzinny dom dziecka nie później niż przed upływem roku od umieszczenia 

pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Kolejna ocena jest 

dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata. 

 W przypadku negatywnej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom 

dziecka, kolejna ocena jest dokonywana nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania 
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tej oceny. W przypadku negatywnej kolejnej oceny organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje 

do sądu wniosek o uchyleniu postanowienia o umieszczeniu dziecka  w rodzinie zastępczej albo 

rodzinnym domu dziecka. 

W przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka w celu ustalenia 

zasadności przedłużenia okresu obowiązywania umowy, oceny dokonuje się także na trzy miesiące 

przed wygaśnięciem tej umowy. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza termin oceny 

rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka, uwzględniając stopień przygotowania 

rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka do wykonywania ich zadań. 

 

Uczestnicy  

 Bezpośrednimi uczestnikami są rodziny zastępcze, organizator pieczy zastępczej, zwłaszcza 

osoby prowadzące proces oceny rodzin zastępczych. Pośrednio są dzieci pozostające w pieczy 

zastępczej.  

Zakres merytoryczny  

Organizator pieczy zastępczej dokonując oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny 

dom dziecka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami           

i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.  

Organizator pieczy zastępczej dokonuje oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom 

dziecka na podstawie ankiety samooceny we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej.  

Organizator pieczy zastępczej dokonuje oceny opisowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego 

rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz 

jakości wykonywanej pracy na podstawie karty oceny. 

Efekty oceny, zebrane w części III (końcowa ocena) są jawne dla rodziny zastępczej, a punkty 

niejasne i budzące wątpliwości są tłumaczone i w sposób konstruktywny przekazywane. 

 

Narzędzia : 

-ankieta samooceny rodziny zastępczej/ prowadzącego rodzinny dom dziecka 

- karta oceny rodziny zastępczej/ prowadzącego rodzinny dom dziecka 

- końcowa ocena rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka 

 

 

Zasady współpracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z rodziną zastępczą/prowadzącym 

rodzinny dom dziecka 
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Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę                     

i wychowanie, w szczególności: 

 

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 

2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 

4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 

6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 

7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 

Rodziny zastępcze mają obowiązek informowania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej           

o każdej zmianie sytuacji dziecka w szczególności o stanie zdrowia dziecka, jego postępach            

w nauce i trudnościach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad 

dzieckiem i jego samowolnym oddaleniu się.  

 

Zakres merytoryczny: 

1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej organizuje dla rodzin zastępczych i prowadzących 

rodzinny dom dziecka szkolenia/grupy wsparcia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji,               

w których mają obowiązek uczestniczyć. 

2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej prowadzi poradnictwo i terapię dla osób sprawujących 

piecze zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez skierowanie 

na wsparcie specjalistyczne, dzięki czemu rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka 

mogą uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub 

trudnych przeżyć.  

3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym pieczę 

zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego  

4. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka na 

ich wniosek opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, których zadaniem jest  udzielanie 

tym rodzinom pomocy w wypełnianiu ich ról. 

5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia opiekę nad dzieckiem, w przypadku gdy 

rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,               

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.                      

W związku z powyższym piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie 

pomocowej na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka  

6. W przypadku sytuacji kryzysowych np. stanu zagrożenia zdrowia lub życia dziecka rodzina 

zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka mają obowiązek poinformować Organizatora 
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Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ciągu 24 godzin o zaistnieniu zdarzenia. 

7. Rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka informują Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej o każdej zmianie sytuacji dot. opieki na dzieckiem. 

8. Rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka dostarcza do Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka (minimum 2 razy 

w roku w zależności od wieku dziecka)    

 

Narzędzia: 

-wniosek rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka o objęcie wsparciem 

koordynatora 

-skierowanie na wsparcie specjalistyczne 

- procedura zabezpieczenia dziecka podczas czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę 

zastępczą.  

 

1.4.2 Poradnia Rodzinna funkcjonująca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie             

w Janowie Lubelskim jako instrument wsparcia dla osób potrzebujących 

  

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim od 2008 roku 

funkcjonuje Poradnia Rodzinna, w której rodziny zastępcze jak i pełnoletni wychowankowie pieczy 

zastępczej mogą otrzymać wsparcie specjalistyczne tj. porady prawne i psychologiczne.   

W ramach poradni prowadzone są również grupy wsparcia, szkolenia oraz konsultacje 

indywidualne dla rodzin zastępczych  w sposób cykliczny (przynajmniej raz w miesiącu). Rodziny 

zastępcze otrzymują pisemną informacje w postaci harmonogramu spotkań z tematyką i terminem. 

Natomiast wsparcie prawne odbywają się w formie dyżurów zgodnie z rejestrem porad prawnych. 

 Poradnia ma za zadanie wzmacniać i rozwijać środowisko pieczy zastępczej na terenie 

Powiatu Janowskiego, a jednocześnie daje możliwość integracji, wymiany doświadczeń oraz 

wsparcia w sytuacjach  trudnych. 

 W Poradni prowadzone jest poradnictwo dla osób, które potrzebują  wsparcia życiowego.  

Ogólnym celem poradnictwa jest stworzenie najlepszych warunków rozwojowych, optymalizacja 

życia oraz rozwój osobowości. 

 Pośrednimi celami jest korygowanie zaburzeń, profilaktyka oraz prognoza. Poradnictwo 

skoncentrowane jest na poszukiwaniu rozwiązań problemu. Biorą w tym udział obydwie strony: 

doradca i osoba otrzymująca porady poprzez dialog i współpracę poszukują adekwatnego 

rozwiązania problemu. Poza szukaniem rozwiązania obie strony badają zaistniałą sytuację. 

Poradnictwo w tym przypadku to dialog, w którym osoba doradzająca stara się zmienić sposób 

myślenia i postawę radzącego się.  
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Chodzi tu o przywrócenie osobom sił do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nauczeniu 

ją rozwiązywać problemy. Porada rozumiana w tym przypadku jako rozmowa ma na celu 

wyeliminowanie niekorzystnych warunków środowiskowych, które działają na podmiot i powodują 

zaburzenia w funkcjonowaniu, a także wyuczeniu u osób odpowiednich sposobów radzenia sobie 

w sytuacji trudnej, podejmowania właściwych decyzji oraz unikania w przyszłości błędów. Ważna 

w tym momencie jest zmiana nastawienia osoby radzącej się, oraz przyjęcie innej postawy. Klient 

odbierający poradę musi nauczyć się samodzielnie rozwiązywać problemy. Doradca nie powinien 

go w tym wyręczać a jedynie wspierać go podnosząc tym samym wiarę w jego własne siły.  

 

1.4.3 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jako instrument wsparcia rodzin zastępczych. 

 

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej polegają na bezpośrednim kontakcie                             

z rodzinami zastępczymi, monitorowaniu procesu adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej, 

monitorowaniu rozwoju psychofizycznego dziecka, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, kontaktów 

z rodziną biologiczną, stanu zdrowia dziecka oraz wspieraniu rodziny zastępczej w wykonywaniu 

powierzonej jej funkcji.  

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określa art. 77 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011      

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.: 

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji 

zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

- przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną  zastępczą lub 

prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku, 

- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu 

wzajemnego kontaktu, 

-zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

-zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją  prawną,        

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

-udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

-przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi pieczy zastępczej. 

 

W latach od 2018-2020 do chwili obecnej rodziny zastępcze z powiatu janowskiego były objęte 

opieką 1 koordynatora. W pierwszej kolejności opieką koordynatora są objęte rodziny zastępcze nie 

posiadające co najmniej 2 letniego doświadczenia w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej, 

rodziny z większym stażem niż 2 lata można objąć na ich wniosek. Jak widać zadania koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej są zadaniami kompleksowymi, dotyczącymi całokształtu 
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funkcjonowania rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka. Należą do nich bowiem 

zarówno działania związane z udzielaniem wsparcia w  codziennym wypełnianiu obowiązków 

przez osoby prowadzące rodzinne formy pieczy zastępczej, wsparcie dla pełnoletnich 

wychowanków, kwestie formalne związane z organizacją pomocy specjalistycznej bądź kontrolą 

sytuacji prawnej podopiecznych. Fachowość i rzetelność podejmowanych przez koordynatora 

działań ma gwarantować zobowiązanie go przez ustawodawcę do systematycznego podnoszenia 

swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w 

szkoleniach i samokształcenie. Ponadto jest on uprawniony do korzystania z poradnictwa 

zawodowego, które ma wzmocnić jego kompetencje i zapobiec wypaleniu zawodowemu. 

  

 

2. Analiza SWOT – mocne i słabe strony systemu pieczy zastępczej w Powiecie 

Janowskim 

 

  Z dotychczas realizowanego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 oraz 

analizy wskaźników określających cele wynika, że w tym okresie : 

Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych wynosi: 11 

Liczba rodzin niezawodowych: 7 

Liczba rodzin zawodowych: 0 

Liczba rodzinnych domów dziecka: 2 

Liczba kandydatów na rodziny zastępcze: 3 

Liczba kandydatów, którzy otrzymali świadectwo kwalifikacji: 9 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia specjalistycznego: rok 2018- 19 rodzin, rok 2019- 33 

rodziny, rok 2020 - 9 rodzin.  

 

Powyższe dane statystyczne wskazują, iż dla dzieci  pochodzących z terenu powiatu janowskiego, 

które należy umieścić poza rodziną biologiczną jest wystarczająca liczba miejsc w różnych formach 

pieczy zastępczej. Dlatego limit nowych rodzin zawodowych na kolejne trzy lata może zostać  

obniżony. Lata współpracy i podejmowania kolejnych wyzwań zaowocowały działaniami, które 

sprawdziły się i na stałe wpisały do kalendarza i oferty wsparcia na rzecz środowiska rodzicielstwa 

zastępczego: są to min. systematyczne szkolenia i grupy wsparcia, indywidualne spotkania 

psychologiczne, prawne, obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 

 Odnośnie wskaźników za lata 2018-2020, określających pomoc w usamodzielnianiu 

wychowanków placówek  i rodzin zastępczych można stwierdzić, iż działania podejmowane na ich 

rzecz są zadowalające: 

- Pozytywny wynik oceny realizacji IPU osiągnęło 23 wychowanków. 
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- Zatrudnienie podjęło 5 wychowanków. 

- 23 podjęło/ kontynuowało naukę. 

- 2 osoby usamodzielniane skorzystało z mieszkania chronionego. 

 W nowym okresie realizacji Programu należy zwrócić uwagę na  formy wsparcia, które przynoszą 

efekt i są dobrze odbierane przez młodzież. Trzecim elementem budowania Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Janowskiego w latach 2018 -2020  było podniesienie jakości 

świadczonych usług. Założeniem jest to, iż profesjonalna kadra umożliwi właściwe wypełnianie 

zadań w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.  

Płaszczyzny wymagające zmian i działań to zwiększenie poziomu wiedzy na temat różnych form 

pieczy zastępczej oraz większa współpraca powiatu z gminami w celu wspólnej realizacji celów       

( brak identyfikacji się kadry jednostek gminnych z zadaniami powiatu i odwrotnie).     

 

Mocne strony: Słabe strony: 

-zorganizowany system pieczy zastępczej na 

terenie powiatu; 

-funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka na 

terenie powiatu; 

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej na terenie powiatu; 

-organizacja szkoleń i grup wsparcia dla rodzin 

zastępczych i kadry pieczy zastępczej; 

-wykwalifikowana i doświadczona kadra 

jednostek pomocy społecznej; 

-dostęp do pomocy specjalistycznej dla rodzin 

zastępczych; 

-udzielanie wsparcia usamodzielnianym 

wychowankom; 

-funkcjonowanie mieszkania chronionego dla 

osób opuszczających piecze zastępczą; 

-profesjonalna realizacja zadań przez  jednostki 

pomocy społecznej i inne instytucje zajmujące się  

opieką nad dzieckiem i rodziną; 

-mała liczba osób chętnych do tworzenia 

nowych rodzin zastępczych; 

- brak świadomości społecznej o potrzebach       

i możliwościach w zakresie pieczy zastępczej; 

- niski poziom współpracy pomiędzy 

powiatem i gminami; 

-brak propozycji pracy dla usamodzielnianych 

wychowanków; 

- stereotypowe postrzeganie osób 

usamodzielnianych; 

-brak rodzin zastępczych zawodowych 

specjalistycznych; 

- brak rodzin pomocowych; 

- rosnąca niewydolność rodziców w procesie 

wychowawczym; 

- brak oferty realnego wsparcia pełnoletnich 

wychowanków (brak mieszkań, pracy); 

- niewystarczające zasoby kadrowe ORPZ; 

-mała efektywność pracy z rodzinami 

naturalnymi dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej; 

- brak chętnych do sprawowania funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej                           

i niezawodowej, specjalistycznej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

 

 

 

 

Szanse: Zagrożenia: 
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-możliwość pozyskiwania kandydatów do 

sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej; 

-możliwość podejmowania działań w kierunku 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i 

rodzin; 

-zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

-możliwość zapewnienia opieki dziecku przez 

najbliższą rodzinę, 

- nauka samodzielności osób usamodzielnianych 

poprzez zamieszkanie w mieszkaniu chronionym;   

-ubożenie i patologizacja społeczeństwa; 

-brak chęci współpracy przez rodziców 

biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej; 

-wypalenie rodzin zastępczych; 

-schematyczność postępowania rodzin 

zastępczych (zwłaszcza spokrewnionych);  

 

 

3. Cele programu rozwoju pieczy zastępczej 

 

Celem głównym Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Janowskim na lata 2021-2023 

jest wspieranie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Realizacja celu głównego będzie określona poprzez realizację celów szczegółowych  

określających zadania do realizacji. 

  

Cele szczegółowe: 

1.Zapewnienie skutecznego systemu wspierania istniejących rodzin zastępczych. 

Zadania do realizacji: 

1) Systematyczne zatrudnianie odpowiedniej liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

zgodnie ze standardami ustawy. 

2) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia istniejącym rodzinom zastępczym  i umieszczonym 

w nich dzieciom. 

3) Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin 

zastępczych i pracowników jednostek pomocy społecznej. 

4) Wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych. 

2. Tworzenie nowych form zastępczych i rodzinnych domów dziecka.  

Zadania do realizacji: 

1) Promowanie w środowisku lokalnym rodzinnej pieczy zastępczej. 

2) Pomoc rodzinom zastępczym w unormowaniu sytuacji dzieci z pieczy zastępczej. 

3) Określenie limitu rodzin zawodowych na dany rok. 

3. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną biologiczną. 

Zadania do realizacji: 

        1) Integracja działań powiatu i gmin na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

4. Zapewnienie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 
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Zadania do realizacji: 

1) Pomoc w przygotowywaniu i realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia 

wychowanków  

2) Udzielanie rzeczowego , finansowego i specjalistycznego wsparcia wychowankom 

3) Prowadzenie mieszkania chronionego  

Harmonogram działań: 

Cel 

szczegółowy 

Zadania do 

realizacji  

Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Realizatorzy Finansowani

e 
1.Zapewnienie 

skutecznego 

systemu 

wspierania 

istniejących 

rodzin 

zastępczych/pro

wadzącego 

rodzinny dom 

dziecka 

1. Systematyczne 

zatrudnianie 

odpowiedniej liczby 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej zgodnie ze 

standardami ustawy, 

wsparcie w postaci 

rodzin pomocowych  

1.Pozyskiwanie 

nowych źródeł 

finansowania 

zatrudnienia 

koordynatorów,  

2.Zatrudnianie 

rodzin  

pomocowych 

  

1.2021-

2023, 

2.zgodnie z 

potrzebami 

 

 

 

PCPR Janów 

Lubelski 

Powiat 

Janowski, 

środki 

pozyskane       

z MRiPS, UE 

2.Zapewnienie 

specjalistycznego 

wsparcia istniejącym 

rodzinom zastępczym 

i umieszczonym                      

w nich dzieciom 

 

 

 

 

1.Prowadzenie 

Poradni Rodzinnej 

2.Zapewnienie 

specjalistycznej 

diagnozy dzieci 

umieszczonych w 

pieczy 

3.Dokonywanie 

oceny rodzin 

zastępczych oraz 

jakości 

wykonywanej pracy 

4. ocena sytuacji 

dzieci 

przebywających w 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

2021-2023 PCPR Janów 

Lubelski, 

organizacje 

pozarządowe 

Powiat 

Janowski, 

środki 

pozyskane       

z MRiPS, UE 

3.Podejmowanie 

działań mających na 

celu przeciwdziałaniu 

wypaleniu 

zawodowemu rodzin 

zastępczych i 

pracowników PCPR  

1.Zorganizowanie 

grup wsparcia, 

szkoleń dla rodzin 

zastępczych 

2.Specjalistyczne 

szkolenia dla 

pracowników 

jednostek pomocy 

społecznej 

 

 

2021-2023 PCPR Janów 

Lubelski, 

organizacje 

pozarządowe 

Powiat 

Janowski, 

środki 

pozyskane      

z MRiPS, 

ROPS oraz UE 

4.Wypłacanie 

świadczeń dla rodzin 

zastępczych 

1.Przyznawanie 

obligatoryjnych 

świadczeń 

finansowych 

2.Przyznawanie 

fakultatywnych 

świadczeń 

finansowych 

2021-2023 PCPR Janów 

Lubelski 

Powiat 

Janowski, 

urzędy miast i 

gmin, inne 

powiaty 

 

Cel Zadania do Sposób realizacji Termin Realizatorzy Finansowa
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szczegółowy realizacji  realizacji nie 
2.Tworzenie 

nowych form 

zastępczych i 

rodzinnych 

domów 

dziecka  

1.Promowanie w 

środowisku 

lokalnym 

rodzinnej pieczy 

zastępczej  

 

1.Publikacje artykułów w 

prasie dotyczących pieczy 

zastępczej 

 

2.Zamieszczanie na stronie 

internetowej oraz tablicach 

ogłoszeń  PCPR, Starostwa, 

jednostek organizacyjnych 

zastępczej,  

 

3.Organizowanie obchodów 

Powiatowych Dni 

Rodzicielstwa zastępczego 

 

4.Kampanie promocyjne w 

parafiach powiatu 

janowskiego dot. pieczy  

2021-2023 

(kilka razy w 

roku) 

PCPR Janów 

Lubelski, 

Starostwo, 

parafie, 

jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej, 

organizacje 

pozarządowe   

Bez 

kosztowo 

2.Pomoc 

rodzinom 

zastępczym w 

unormowaniu 

sytuacji dzieci z 

pieczy zastępczej 

 

 

 

 

1.Współpraca z ośrodkiem 

adopcyjno –opiekuńczym w 

celu poszukiwania rodzin 

adopcyjnych 

 

2.Pomoc rodzinom 

zastępczym w pozyskiwaniu 

informacji o rodzicach 

biologicznych dzieci 

 

3.Dokonywanie oceny 

zasadności pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej   

 

4.   Składanie wniosków do 

Sądu o wydanie zarządzeń 

wobec dziecka 

umieszczonego w pieczy 

zastępczej celem 

uregulowania jego sytuacji 

prawnej. 

 

1. 2021 - 2023 

 

 

 

 

2.Zgodnie z 

zapotrzebowan

iem 

 

 

 

3.Na bieżąco 

 

 

4. 18 miesięcy 

od dnia 

umieszczenia 

dziecka w 

pieczy 

zastępczej. 

PCPR Janów 

Lubelski, sądy, 

inne pcpr, ops, 

ośrodki 

adopcyjne 

Bez 

kosztowo, 

środki 

pozyskane      

z UE 

3.Określenie 

limitu rodzin 

zawodowych na 

dany rok 

1.Tworzenie rodzin 

zastępczych zawodowych  

 

 

2021 – 2023 

(w każdym 

roku 1rodzina  

 

PCPR Janów 

Lubelski 

Powiat 

Janowski, 

inne powiaty   

i miasta na 

prawach 

powiatu 

 

 

Cel 

szczegółowy 

Zadania do 

realizacji  

Sposób 

realizacji 

Termin 

realizacji 

Realizatorzy Finansowanie 

3. Zmniejszenie 

liczby dzieci 

umieszczanych 

poza rodziną 

biologiczną 

1. Integracja działań 

powiatu i gmin na 

rzecz 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych  

1.Systematyczna 

współpraca z 

gminnymi 

ośrodkami pomocy 

społecznej, 

asystentami 

rodzinnymi, 

pracownikami 

2021 - 

2023 

PCPR Janów 

Lubelski, 

OPS, OIK, 

kuratorzy 

rodzinni, 

pedagodzy, 

nauczyciele, 

rodziny 

Bez kosztowo, 
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socjalnymi, 

sądami, szkołami i 

specjalistycznymi 

poradniami.  

- szkolenie w 

zakresie realizacji 

ustawy  o pieczy 

zastępczej. 

 

 

 

zastępcze, 

dzieci 

umieszczone 

w pieczy 

zastępczej, 

organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

Środki własne gminy i 

powiatu. 

 

Cel szczegółowy Zadania do 

realizacji  

Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Realizatorzy Finansowanie 

4.Zapewnienie 

wsparcia 

usamodzielniającym 

się wychowankom 

rodzinnej i 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

1. Pomoc w 

przygotowywaniu 

i realizacji IPU 

wychowanków  

1.Podnoszenie 

kwalifikacji 

społecznych              

i zawodowych osób 

usamodzielniających 

się  poprzez 

uczestnictwo           

w kursach 

zawodowych, 

stażach, treningach 

szkoleniach, 

warsztatach 

 

2.Udzielanie 

osobom 

usamodzielniającym 

się informacji na 

temat praw i 

obowiązków 

wynikających           

z ustawy 

2021 –

2023 

zgodnie z 

potrzebami 

PCPR Janów 

Lubelski, PUP 

i inne 

powiaty, 

organizacje 

pozarządowe 

Powiat Janowski, 

środki pozyskane         

z MRiPS, ROPS oraz 

UE 

 

2.Udzielanie 

rzeczowego , 

finansowego i 

specjalistycznego 

wsparcia 

wychowankom  

 

1.Przyznawanie 

obligatoryjnych        

i fakultatywnych 

świadczeń dla osób 

usamodzielniających 

 

2021 - 

2023 

 

PCPR Janów 

Lubelski,  

 

Powiat Janowski            

i inne powiaty 

3.Prowadzenie 

mieszkania 

chronionego  

 

 

 

1.Przyznawanie  

miejsc       w 

mieszkaniu 

chronionym  

 

2.Przeprowadzanie 

niezbędnych 

remontów                   

i doposażenia 

mieszkania 

 

3.Nadzorowanie 

osób 

usamodzielniających 

się przebywających 

w mieszkaniu  

2021- 

2023 

według 

potrzeb 

 

 

 

PCPR Janów 

Lubelski 

Powiat Janowski, 

środki pozyskane         

z MRiPS            i 

ROPS 
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4. Osiągnięte efekty założone w 3 letnim programie rozwoju pieczy zastępczej w latach 

2018-2020 dla Powiatu Janowskiego: 

- rodzina zastępcza zawodowa została przekształcona w rodzinny dom dziecka oraz rodzina 

zastępcza niezawodowa przekształciła się w rodzinę zastępczą zawodową.  

- Według stanu na dzień 31 grudzień 2020 roku na terenie naszego powiatu funkcjonuje 7 

rodzin zstępczych niezawodowych, 2 rodzinne domy dziecka i 11 rodzin zastępczych 

spokrewnionych.  

- W okresie ostatnich trzech lat w tut. Centrum pozyskano 7 kandydatów na rodziny zastępcze                

i 7 kandydatów otrzymało świadectwo kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

W 4 przypadkach kandydatów skierowanych przez Sąd zostały wydane negatywne opinie. 

- Rodziny zastępcze objęte są pomocą specjalistyczną tj. wsparciem koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, poradni rodzinnej (psycholog, prawnik), grupy wsparcia i szkolenia dla 

rodzin zastępczych min. szkoła dla rodziców.  

- W latach 2018 -2020 do rodziny biologicznej powróciło dwoje dzieci z rodzinnego domu 

dziecka. Ponadto w tym okresie dziewięcioro dzieci zostało przysposobionych.  

- Na terenie powiatu janowskiego funkcjonuje mieszkanie chronione, w ramach którego 

wsparcie otrzymał 2 wychowanków.    

Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od pojawiających 

się potrzeb, zmieniających się przepisów oraz otrzymywanych i pozyskiwanych funduszy. 

Monitorowanie Programu odbywać się będzie na podstawie sporządzonej sprawozdawczości        

z wykonywanych zadań oraz analizy zebranych informacji na temat realizacji założonych 

kierunków zadań ujętych w programie. Ewaluacja będzie prowadzona, a efekty przedstawiane 

Staroście w corocznym sprawozdaniu z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej. 

 

5. Coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych dla Powiatu Janowskiego na lata 2021 

– 2023: 

1. Rodzina zastępcza zawodowa powstaje poprzez podpisanie umowy ze starostą (lub w jego 

imieniu dyrektora PCPR) 

2. Obligatoryjnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, 

która: 

a) spełnia warunki na rodzinę zawodową 

b)  posiada opinię koordynatora 

c) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie  jako rodzina zastępcza lub rodzinny dom 
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dziecka. 

3. Fakultatywnie (w ramach limitu), w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, 

która: 

 spełnia warunki na rodzinę zawodową oraz 

 posiada opinię koordynatora. 

Ustalając limit nowych rodzin zastępczych zawodowych należy mieć na uwadze  dobro dzieci, 

pozbawionych opieki rodziców własnych, i dostosować go do diagnozy potrzeb zapewnienia 

profesjonalnej opieki, również do możliwości finansowych powiatu. Trzyletni plan odnośnie 

zawierania umów z nowymi, profesjonalnymi rodzinami zawodowymi pozwala na zaplanowanie 

długofalowych działań dotyczących rozwoju pieczy zastępczej zawodowej w janowskim. Limit 

rodzin zawodowych na lata 2021 – 2023 przedstawia się następująco: 

Tabela Nr 7 

Zakładany limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2021 - 2023 

LP. ROK LICZBA RODZIN  

1 2021 1 

2 2022 1 

3 2023 1 

 

 

 

 


