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ZASADY 

 WERYFIKOWANIA I OCENY ZAPEWNIENIA PIECZY ZASTĘPCZEJ 

NA TERENIE POWIATU JANOWSKIEGO  

Uwagi wstępne 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 poz.135 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy 

zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 

2. Niniejszy dokument określa zasady zabezpieczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

oraz rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu janowskiego 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Informacje ogólne 

Piecza zastępcza zapewnia(art.33 ustawy): 

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

dążenie do przysposobienia dziecka; 

2) Przygotowanie dziecka do: 

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 

b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 

kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania 

straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

Formy i zadania rodzinnej pieczy zastępczej  

1. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

a) rodzina zastępcza: 

 spokrewniona, 

 niezawodowa, 

 zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna; 

        b) rodzinny dom dziecka  



2. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę 

i wychowanie w szczególności: 

 traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 

 zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

 zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 

 zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

 zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz 

religijne; 

 zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie 

prywatne dziecka; 

 umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej. 

3. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem 

adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

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  

1. 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.  

2. Organizator pieczy zastępczej organizuje spotkania ewaluacyjne koordynatora z jedną 

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

jest dokonana diagnoza/ analiza stanu obecnego, zostają omówione problemy                          



i potrzeby dzieci oraz rodzin zastępczych oraz wspólnie poszukiwane są rozwiązania. 

Docelowo każda rodzina odbędzie dwa takie spotkania rocznie  

(druk oceny w załączniku). 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy w spotkaniach ewaluacyjnych na 

posiedzeniach specjalistów wchodzących w skład Stałego Zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej/ placówce 

funkcjonującej na terenie powiatu janowskiego; 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie raz w roku dokonuje sprawdzenia 

prawidłowości wykonywania przez placówkę zadań z zakresu zabezpieczenia 

umieszczonych w niej dzieci.  

5. Dokumentacja związana z monitoringiem, oceną i kontrolą oraz aspekty poddane tym 

procesom są znane i rozumiane przez rodziny zastępcze.  

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

są tłumaczone i w sposób konstruktywny przekazywane. 

7. 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.  

Weryfikacja i wskaźniki  

1) Ilość spotkań informacyjnych dla rodzin zastępczych 

2) Ilość spotkań ewaluacyjnych  

3) Ilość posiedzeń Stałych Zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka 

4) Ilość zaleceń pokontrolnych 

5) Liczba szkoleń z zakresu ewaluacji rodziny/komunikacji interpersonalnej/ 

udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej/kompetencji miękkich odbytych 

przez koordynatorów pieczy zastępczej 

6) Liczba szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej/udzielania i przyjmowania 

informacji zwrotnej/kompetencji miękkich odbytych przez członków rodzin 

zastępczych 

Osoby odpowiedzialne  

1) Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej 

2) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

3) Koordynator pieczy zastępczej 

4) Rodziny zastępcze 


