
Załącznik nr 2 do  

Zarządzenia nr 7/2014 

Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim 

Z dn. 30.05.2014r. 

 

ZASADY 

 WSPÓŁPRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ                   

Z RODZINĄ ZASTEPCZĄ/PROWADZĄCYM RODZINNY DOM DZIECKA. 

 

Uwagi wstępne 

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

zastępczej (Dz. U. z 2013r poz. 135 z pózn. zm.) Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu.  

 

2. Niniejszy dokument określa zasady współpracy z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnym 

domem dziecka funkcjonujących na terenie powiatu janowskiego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodziny pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  

 

Informacje ogólne: 

 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.  

 



Formy rodzinnej pieczy zastępczej:  

1.  Rodzina Zastępcza: 

 -spokrewniona  

 -niezawodowa  

-zawodowa, w tym pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa      

specjalistyczna; 

2. Rodzinny dom dziecka. 

 

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 (druk stanowi załącznik nr.1) 

3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym 

pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego (druk stanowi załącznik 

nr.1). 

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 (druk stanowi załącznik nr. 2). 

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 (procedura postępowania stanowi załącznik nr.3). 

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

zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka mają obowiązek poinformować Organizatora 

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      

(2 razy do roku).  

 

Weryfikacja i wskaźniki: 

1. Liczba szkoleń/grup wsparcia. 

2. Rejestr wniosków kierujących na wsparcie specjalistyczne. 

3. Rejestr udzielonych porad prawnych. 

4. Liczba rodzin objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

5. Liczba rodzin pomocowych. 

6. Liczba zgłoszeń dot. sytuacji kryzysowych.   

7. Liczba zgłoszeń dot. zmiany sytuacji. 

8. Liczba zaświadczeń lekarskich. 

 

Osoby odpowiedzialne: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. 

2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

3. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

4. Rodzina zastępcza. 

 

 

 

 


