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1. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu krotoszyńskiego. 

 

Dzieci, które częściowo lub całkowicie są pozbawione opieki rodzicielskiej 

umieszczane są w pieczy zastępczej. Powiat krotoszyński od lat prowadzi politykę na rzecz 

wspierania rodzicielstwa zastępczego. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie na terenie 

powiatu krotoszyńskiego lub na terenie innego powiatu, umieszcza się dziecko w placówce 

opiekuńczo-wychowawaczej. 

 

Tabela  1 Ilość rodzin zastępczych na terenie powiatu (porównanie w latach). 

Typ rodzin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodziny 

spokrewnione 
65 65 65 65 60 60 56 

Rodziny 

niespokrewnione 
14 14 17 21 18 15 34 

Pogotowie 1 1 1 0 0 0 1 

Rodziny 

zawodowe 

wielodzietne 

1 1 2 2 5 5 6 

SUMA 81 81 85 88 83 80 96 

 

 

Najczęstszą formą sprawowanej pieczy zastępczej są rodziny spokrewnione. Zgodnie                         

z funkcjonującą ustawą stanowią je dziadkowie i rodzeństwo dziecka. Drugą                                     

co  do liczebności rodzin formę pieczy zastępczej stanowią rodziny niezawodowe. Mogą być               

to osoby związane więzami krwi, ale zgodnie z kodeksem rodzinnym niezobowiązane                     

do alimentacji oraz osoby niespokrewnione. 
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Tabela 2 Ilość dzieci umieszonych w pieczy zastępczej z rozbiciem na gminy 

(porównanie w latach). 

 

Gmina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Krotoszyn 18 9 3 19 9 13 9 

Koźmin 

Wlkp. 
4 2 2 7 2 3 2 

Kobylin 4 4 1 9 3 0 5 

Zduny 1 1 0 1 2 1 6 

Sulmierzyce 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdrażew 0 0 0 0 3 1 0 

RAZEM 27 17 6 36 19 18 22 

 

Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

   w  latach 2006 – 2012 (stan na 31 grudnia danego roku). 

 

Typ rodzin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodziny 

spokrewnione 
76 72 67 72 73 74 53 

Rodziny 

niezawodowe 
20 14 17 30 21 21 40 

Pogotowie 

rodzinne 
3 2 0 0 0 0 3 

Rodziny 

zawodowe 
5 5 8 8 16 19 29 

Pełnoletni 

wychowanko

wie rodzin 

zastępczych 

31 31 37 36 38 34 37 

SUMA 130 124 129 146 148 148 159 
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Tabela  4 Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej na przykładzie roku 2012. 

Przyczyna umieszczenia  

w rodzinie zastępczej 

Liczba dzieci Powiat /miasto 

pochodzenia 

Zaniedbanie dzieci przez 

rodziców, uzależnienie 
18 Powiat Krotoszyński 

Matka małoletnia 1 Powiat Krotoszyński 

Zmiana rodzin 1 Powiat Krotoszyński 

Śmierć rodziców, opiekunów 2 Powiat Krotoszyński 

RAZEM 22  

 

Tabela 5 Średnia liczba dzieci przypadająca na poszczególny rodzaj rodziny zastępczej. 

 

L.p. Rodzaj rodziny zastępczej Średnia liczba dzieci w % 

 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione 42,4% 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe 32% 

3 Rodziny zastępcze zawodowe 23,2% 

 

Tabela 6  Struktura wiekowa dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

L.p. Wiek dziecka Liczba dzieci 

1. od 0 do 3 lat 10 

2. od 4 lat do 6 lat 16 

3. od 7 lat do 10 lat 35 

4.  od 11 lat do 15 lat  37 

5. od 16 lat do 18 lat 26 
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2. Sposób finansowania rodzin zastępczych. 

 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; 

2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce  opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

3) wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. 

 W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej                  

od  dnia  1 stycznia 2012 r., 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 na 

utrzymanie dzieci 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 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 Rodzinom zastępczym wypłaca się świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci w niej umieszczonych. Wysokość świadczeń uzależniona jest od rodzaju rodzinny 

zastępczej. 

W rodzinach spokrewnionych wysokość świadczenia pieniężnego przyznanego              

na dziecko wynosi 660,00 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku rodzin niezawodowych                         

i rodzinnych domów dziecka świadczenie wynosi 1000,00 zł na dziecko.  
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Wysokość świadczenia pieniężnego pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% 

dochodu dziecka (alimenty, renta rodzinna, uposażenia rodzinne), nie więcej jednak niż 80% 

kwoty świadczenia. 

Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem                  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek nie niższy 

niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. 

Tabela 7 Liczba dzieci uzyskujących dochód. 

L.p. Rodzaj otrzymywanego 

świadczenia 

Liczba dzieci 

1. Alimenty 13 

2. Renta rodzinna 21 

 

Tabela 8 Liczba dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, orzeczonym umiarkowanym 

lub znacznym stopniem niepełnosprawności, wskazania PPP. 

L.p. Rodzaj   Liczba 

dzieci 

Rodziny 

spokrewnione 

Rodziny 

niezawodowe 

Rodziny 

zawodowe 

1. Zaliczone  

do niepełnosprawności 

(do 16 roku życia) 

 

16 1 6 9 

2.  Lekki stopień 

niepełnosprawności 

 

2 1 0 1 

3. Umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 

 

5 4 1 0 

4.  Znaczny stopień 

niepełnosprawności 

 

0 0 0 0 

5.  Wskazania PPP*  

 
30 5 7 18 

PPP – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 

Z rodziną zastępczą pełniącą funkcje rodziny zawodowej zawierana jest umowa 

cywilno-prawna (umowa  zlecenie) o sprawowanie opieki nad dziećmi w niej umieszczonymi. 

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych zgodnie z ustawą nie może być niższe 

niż 2000,00 zł. Na terenie powiatu krotoszyńskiego wynagrodzenie rodzin zawodowych  

wynosi 2100,00 zł miesięcznie. Rodzina zastępcza zawodowa jest tworzona na wniosek 
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rodziny zastępczej o stażu trzyletnim po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej. Może być ona utworzona dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie. 

Rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2300,00 zł (zgodnie             

z ustawą nie mniej niż 2000,00 zł). Warunkiem uzyskania statusu rodzinnego domu dziecka 

jest sprawowanie opieki przynajmniej nad sześciorgiem dzieci (w rodzinie nie może być nie 

więcej niż ośmioro dzieci).  

 Ponadto ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej daje możliwość 

przyznawania świadczeń fakultatywnych rodzinom zawodowym. Zasady przyznawania tych 

świadczeń zostały uregulowane Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego Nr 17/2012 z dnia  

6 czerwca 2012 r. 

 

Tabela 9 Koszty utrzymania rodzin zastępczych ponoszone przez powiat krotoszyński  

                w latach 2010 –2012. 

L.p. Rodzaj rodziny 

zastępczej 

2010 2011 2012 

1 Rodziny zastępcze 

spokrewnione, 

niezawodowe, 

zawodowe 

 

1.426,949,88 1.367,029 1.762,676 

2 Pogotowie 

rodzinne 
0 0 15.246 

 

Tabela 10 Wydatki ponoszone przez gminy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej  

                   w 2012 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Gmina Wysokość wydatków 

1. Krotoszyn 5.369,87 

2. Koźmin Wlkp. 8.056,30 

3. Kobylin 543,02 

4. Zduny 4.083,58 

Razem 18.052,77 
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3. Instytucjonalna piecza zastępcza. 

 

Na terenie powiatu krotoszyńskiego nie funkcjonuje całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza. W związku z tym, w przypadkach kiedy niemożliwe                           

jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, powiat kieruje dziecko do placówki              

na terenie innego powiatu.  

 

 

Tabela 11 Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

                     w latach 2009 -2012 poniesione przez powiat. 

 

L.p. 2009 2010 2011 2012 

1. 25.587,36 49.916,17 216.662,97 158.80,69 

 

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej od  

dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki,  

o których mowa w ust. 1 pkt 2, 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 w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
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Tabela 12 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

w latach 2009 – 2012 (wiek, gmina pochodzenia). 

 

L.p. Rok 

umieszczenia 

Liczba dzieci wiek Gmina pochodzenia 

1. 2009 2 15,17 Krotoszyn 

2. 2010 2 16,17 Krotoszyn, Kobylin 

3. 2011 9 1,2,3,3,6,8,12,15,17 3 dzieci z Kobylina,  

3 dzieci z Koźmina Wlkp., 

 3 dzieci z Krotoszyna 

4. 2012 1 9 Krotoszyn 

Obecnie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 3 dzieci. 

 

Porównując koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych jednoznacznie należy stwierdzić, że rodzinna piecza zastępcza 

generuje mniejsze koszty. Poza aspektem ekonomicznym zasadniczą różnicą jest forma 

sprawowanej opieki, zabezpieczenie najbardziej optymalnych i korzystnych warunków 

rozwoju w relacji z drugim człowiekiem małego dziecka - przyszłego dorosłego. 

 

4. Świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych. 

 Pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, specjalne 

ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze oraz rodziny zastępcze, przysługuje 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (dla osób w wieku 18 – 25 lat uczących się) oraz 

pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej i na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom 

dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-

terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie               

w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 

1) przyznaje się pomoc na: 
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 a) kontynuowanie nauki, 

 b) usamodzielnienie, 

 c) zagospodarowanie; 

2) udziela się pomocy w uzyskaniu: 

 a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

 b) zatrudnienia. 

 

Tabela 13 Liczba usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo – wychowawczych w latach 2010 – 2012. 

 

L.p. Rodzaj pieczy 

zastępczej 

2010 2011 2012 

1. Rodzinna piecza 

zastępcza 

32 35 37 

3. Instytucjonalna 

piecza zastępcza 

1 3 1 

 

 

Tabela 14 Wysokość świadczeń poniesionych przez powiat krotoszyński                               

na usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w latach 

2010 -2012. 

 

L.p. Rodzaj pieczy 

zastępczej 

2010 2011 2012 

1. Rodzinna piecza 

zastępcza 

251.969,00 240.948,04 207.826,02 

2. Instytucjonalna 

piecza zastępcza 

5.470,00 7.082,10 9.102,29 

 

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej wypłaca powiat ze względu na 

miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.  
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5. Cele programu i zadania do realizacji. 

 

Celem głównym Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim na 

lata 2013-2015 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 do spraw pieczy 

zastępczej zgodnie ze standardami określonymi w ustawie. 

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 PCPR. 

4) Wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych. 

 

2. Tworzenie nowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 

 

Zadania do realizacji: 

1) Promowanie w środowisku lokalnym rodzinnej pieczy zastępczej. 

2) Prowadzenie stałego naboru  do grupy szkoleniowej. 

3) Pomoc rodzinom zastępczym w regulowaniu sytuacji prawnej dzieci w pieczy 

zastępczej. 

4) Określenie limitu rodzin zawodowych na dany rok. 

 

3. Integracja działań powiatu i gmin na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

czego efektem będzie zmniejszenie  liczby dzieci umieszczanych  w pieczy zastępczej 

oraz  poprawienie  funkcjonowanie rodzin biologicznych. 
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Zadania do realizacji: 

1) Systematyczna współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, 

asystentami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi, sądem rodzinnym, szkołami, 

specjalistycznymi poradniami. 

2) Wypracowanie zintegrowanego systemu wspierania rodzin w sytuacjach 

zagrażających odebraniem dzieci i umieszczeniem w pieczy zastępczej. 

 

4. Zapewnienie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej                               

i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

1) Udzielanie rzeczowego i finansowego wsparcia wychowankom rodzinnej                               

i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

2) Prowadzenie mieszkania usamodzielniającego zgodnie z rozporządzeniem  

o mieszkaniach chronionych. 

3) Prowadzenie programu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, 

udzielanie wsparcia w rozwijaniu umiejętności społecznych i zawodowych. 
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6. Harmonogram działań. 

Cel szczegółowy Zadania do realizacji Sposób realizacji Termin realizacji Realizatorzy Finansowanie 

1.Zapewnienie  

skutecznego 

systemu wspierania  

istniejących rodzin 

 zastępczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Systematyczne 

zatrudnianie 

odpowiedniej liczby 

koordynatorów  

do spraw pieczy 

zastępczej zgodnie  

ze standardami 

określonymi  

w ustawie. 

 

1.Systematyczne 

zwiększanie 

zatrudniania 

koordynatorów. 

2013 - 2015 PCPR Powiat Krotoszyński, 

środki pozyskane                   

z MPiPS 

2.Zapewnienie 

specjalistycznego 

wsparcia istniejącym 

rodzinom zastępczym              

i umieszczonym  

w nich dzieciom. 

 

 

1.Prowadzanie 

szkoleń dla rodzin 

zastępczych. 

 

2.Szkolenia kadry 

zespołu ds.pieczy 

zastępczej. 

 

3.Zapewnienie 

specjalistycznej 

diagnozy dzieci 

umieszczonych w 

pieczy zastępczej. 

 

2013 -2015 

 

 

 

Na bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

Zgodnie z potrzebami 

PCPR 

 

 

 

PCPR 

 

 

 

PCPR, PPP, 

specjaliści 

Środki pozyskane               

z MPiPS 

 

Powiat Krotoszyński, 

szkolenia 

finansowane przez 

ROPS 

 

NFZ, rodziny 

zastępcze 

3.Podejmowanie działań 

mających na celu 

przeciwdziałanie 

1.Prowadzenie 

superwizji dla 

rodzin 

2014 – 2015 

 

 

PCPR 

 

 

Powiat Krotoszyński, 

środki pozyskane  

z MPiPS 
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wypaleniu 

zawodowemu rodzin 

zastępczych rodzin 

zastępczych i 

pracowników PCPR. 

 

 

 
 

zastępczych. 

2. Zorganizowanie 

grupy wsparcia  

dla rodzin 

zastępczych. 

 

 

3. Superwizja pracy 

dla pracowników 

PCPR. 

4.Specjalistyczne 

szkolenia dla 

pracowników. 

 

2013 
 

 

 

 

 

 

2014 

 

Na bieżąco w ciągu 

roku 

 
 

 

PCPR, 

Stowarzyszenie 

Zastępczego 

Rodzicielstwa 

„Famuła” 

 

PCPR 

 

 

PCPR, PPP 

 

Środki pozyskane               

z MPiPS, Powiat 

Krotoszyński 

 

 

 

PCPR, szkolenia 

 

  

Finansowane przez 

ROPS. 

4.Wypłacanie świadczeń 

dla rodzin zastępczych. 

 

 

 

1.Przyznawanie 

obligatoryjnych 

świadczeń 

finansowych. 

 

2.Przyznawanie 

fakultatywnych 

świadczeń 

finansowych. 

 

3.Zwiększenie 

wynagrodzenia 

rodzin zawodowych 

Od 2013 r. do 2015 r. 

 

 

 

 

Od 2013 r. do 2015 r. 

 

 

 

 

Od 2014 r. do 2015 r. 

PCPR 

 

 

 

 

PCPR 

 

 

 

 

PCPR 

Powiat Krotoszyński,  

urzędy miast i gmin, 

inne powiaty 

 

 

Powiat Krotoszyński 

 

 

 

 

Powiat Krotoszyński 
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2.Tworzenie 

nowych rodzin 

zastępczych  

i rodzinnych domów 

dziecka. 

 

1. Promowanie  

w środowisku 

lokalnym rodzinnej 

pieczy zastępczej. 
 

1.Publikowanie 

artykułów w prasie 

dotyczących 

pieczy zastępczej. 

 

 

2. Zamieszczanie na 

stronie PCPR, 

Starostwa, gmin 

powiatu inf. dot. 

pieczy zastępczej. 

 

3.Organizowanie 

obchodów 

Powiatowych  

Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego  

(w tym promocja 

na dniach miast  

i gmin). 

 

3.Współpraca z PUP 

w celu poszukiwania 

kandydatów do 

sprawowania 

rodzinnej pieczy 

zstępczej. 

Co najmniej 1 x na  

6 m-cy 

 

 

 

 

Co najmniej 1 x na  

3 m-ce 

 

 

 

 

Raz w roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg zapotrzebowania 

PCPR, 

Stowarzyszenie 

Zastępczego 

Rodzicielstwa 

„Famuła” 

 

PCPR, 

Stowarzyszenie 

Zastępczego 

Rodzicielstwa 

„Famuła” 

 

PCPR, 

Stowarzyszenie 

Zastępczego 

Rodzicielstwa 

„Famuła” 

 

 

 

 

PCPR 

Bezkosztowo 

 

 

 

 

 

Bezkosztowo 

 

 

 

 

 

Fundacja 

Ernst&Young, PCPR, 

Stowarzyszenie 

Zastępczego 

Rodzicielstwa 

„Famuła” 

 

 

 

Bezkosztowo 
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 2.Prowadzenie stałego 

naboru  do grupy 

szkoleniowej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Stałe zamieszczanie 

ogłoszenia na 

stronie PCPR  

i  Powiatu 

Krotoszyńskiego. 

 

2.Przygotowanie  

i rozprowadzania 

ulotek i plakatów. 

 

3.Przeprowadzenie 

przynajmniej  

2 szkoleń w roku 

dla kandydatów 

dla rodzin 

zastępczych. 
 

Przez cały czas 

 

 

 

 

 

Od 2013 r. do 2015 r. 

 

 

 

Systematycznie  

od 2013 r. do 2015 r. 

PCPR 

 

 

 

 

 

PCPR 

 

 

PCPR 

Bezkosztowo 

 

 

 

 

 

Powiat Krotoszyński 

 

 

 

Powiat Krotoszyński, 

środki pozyskane                

z MPiPS 

3.Pomoc rodzinom 

zastępczym  

w regulowaniu sytuacji 

prawnej dzieci  

w pieczy zastępczej. 

 

 

1.Zapewnienie 

pomocy prawnej. 

 

2.Współpraca z 

ośrodkiem 

adopcyjno-

opiekunczym- 

w celu 

poszukiwania 

rodzin 

adopcyjnych. 

 

3.Pomoc rodzinom 

zastępczym  

Od 2013 r. do 2015 r. 

 

 

Zgodnie                                 

z zapotrzebowaniem 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

PCPR, kuratorzy 

rodzinni 

 

PCPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR, Sądy, 

inne PCPR, 

Bezkosztowo 

 

 

Bezkosztowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezkosztowo 
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w pozyskiwaniu 

informacji 

 i rodzicach 

biologicznych 

dzieci. 

 

ośrodki pomocy 

społeczej 

4.Określenie limitu 

rodzin zawodowych na 

dany rok. 

 

1.Utworzenie  

rodziny 

zawodowej  

w 2013 r. 

2. Utworzenie  

rodziny 

zawodowej  

w 2014 r. 

3.Utworzenie  

rodziny 

zawodowej  

w 2015 r. 

 

 

2013 r. 

 

 

 

2014 r. 

 

 

 

2015 r. 

PCPR 

 

 

 

PCPR 

 

 

 

PCPR 

Powiat Krotoszyński 

 

 

 

Powiat Krotoszyński 

 

 

 

Powiat Krotoszyński 

3. Integracja 

działań powiatu  

i gmin na rzecz 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

czego efektem 

będzie 

zmniejszenie  

liczby dzieci 

1.Systematyczna 

współpraca  

z gminnymi ośrodkami 

pomocy społecznej, 

asystentami 

rodzinnymi, 

pracownikami 

socjalnymi, sądem 

rodzinnym, szkołami, 

specjalistycznymi 

1.Dokonywanie 

oceny zasadności 

pobytu dziecka  

w pieczy 

zastępczej. 

 

 

 

 

 

W okresie od 2013 r. 

do 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR, OPS, 

kuratorzy 

rodzinni, 

pedagodzy, 

nauczyciele, 

rodziny zastępcze 

 

 

 

 

Bezkosztowo 
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umieszczanych  

w pieczy 

zastępczej oraz  

poprawienie  

funkcjonowanie 

rodzin 

biologicznych. 

 

 

poradniami. 

 

 

2.Wypracowanie 

zintegrowanego 

systemu wspierania 

rodzin w sytuacjach 

zagrażających 

odebraniem dzieci  

i umieszczeniem  

w pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

 

1.Konsultacje                      

z przedstawicielami 

gmin obrazujące 

skalę problemu  

i potrzeby w tym 

zakresie 

 

 

  

W okresie od 2013 r. 

do 2015 r. 

 

 

 

Starosta 

Krotoszyński, 

Przewodniczący 

komisji Spraw 

Społecznych 

poszczególnych 

samorządów, 

kierownicy OPS, 

PCPR 

 

 

 

Bezkosztowo 

4.Zapewnienie 

wsparcia 

usamodzielniającym 

się wychowankom 

rodzinnej                               

i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

 

 

1.Udzielanie rzeczowego 

i finansowego 

wsparcia 

wychowankom 

rodzinnej                               

i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

 

 

1.Przyznawanie 

obligatoryjnych                      

i fakultatywnych 

świadczeń                         

dla pełnoletnich 

wychowanków 

W okresie od 2013 r. 

do 2015 r. 

PCPR Powiat Krotoszyński, 

inne powiaty 
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 2. Prowadzenie 

mieszkania 

usamodzielniającego 

zgodnie  

z rozporządzeniem  

w sprawie mieszkań 

chronionych. 

 

1.Przyznawanie 

możliwości pobytu 

w mieszkaniu 

usamodzielniającym 

 

2.Przeprowazanie 

niezbędnych 

remontów. 

 

3.Zapewnienie opieki 

wychowawczej. 

 

W okresie od 2013r. 

do 2015r. 

 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

Na bieżąco 

PCPR 

 

 

 

 

PCPR 

 

 

 

PCPR 

Powiat Krotoszyński  

 

 

 

 

Powiat krotoszyński 

 

 

 

Powiat Krotoszyński 

1.Prowadzenie programu 

usamodzielnienia 

wychowanków pieczy 

zastępczej, udzielanie 

wsparcia w rozwijaniu 

umiejętności 

społecznych  

i zawodowych. 

 

 

1.Podnosznie 

kwalifikacji 

społecznych  

i zawodowych 

poprzez 

uczestnictwo  

w kursach 

zawodowych, 

treningach, 

indywidualnych 

konsultacjach. 

 

 

W okresie od 2013 r. 

do 2015 r. zgodnie  

z potrzebami 

PCPR, PUP Powiat Krotoszyński, 

PUP 
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7. Adresaci programu. 

1. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej. 

2. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

3. Pełnoletni wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

4.  Rodzice naturalni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

5. Osoby usamodzielniane. 

6. Kandydaci do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

7. Instytucje i organizacje działające na rzecz wspierania rodzin w trudnych sytuacjach. 

 

 

 

8. Realizatorzy programu. 

Koordynatorem realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie przy współpracy: 

 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka; 

 ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu; 

 Sąd, kuratorzy rodzinni zawodowi i społeczni; 

 Policja; 

 pedagodzy i nauczyciele; 

 organizacje pozarządowe i inne organizacje działające na rzecz rodziny. 

 

 

9. Zakładane rezultaty. 

 

1. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w sprawowanej przez nich funkcji                             

a poprzez to zmniejszenie niepowodzeń w pieczy zastępczej. 

2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli rodzin zastępczych                              

w systemie pomocy społecznej. 

3. Systematyczna poprawa finansowania rodzin zastępczych. Stabilizacja finansowa 

rodzin zawodowych.` 

4. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych co przełoży się na nieumieszczanie dzieci               

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
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5. Zapobieganie umieszczaniu dzieci poza ich rodzinami. Prowadzenie pracy                        

z rodziną w kryzysie. 

6. Skoordynowanie działań służb i organizacji działających w sferze pieczy zastępczej. 

7. Udzielanie kompleksowego wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy 

zastępczej. 

 

 

10.  Zagrożenia dla realizacji programu. 

 

1. Brak kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

2. Brak kandydatów do sprawowania funkcji zawodowych Rodin zstępczych dla dzieci 

niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania, nastolatków. 

3. Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na rozwój pieczy zastępczej (środki 

samorządowe, konkursy, programy). 

4. Trudności we współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodzin                      

i pieczy zastępczej. Brak asystentów rodziny na poziomie gmin. 

5. Brak wsparcia psychologicznego dla rodzin zstępczych. 

6. Brak współpracy ze strony usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. 

7. Baza lokalowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

11.  Sposób monitorowania. 

 

1. Na podstawie sporządzanej dokumentacji, sprawozdań, analiz w PCPR. 

2. Informacje zwrotne od opiekunów zastępczych. 

3. Diagnozowanie przyczyn umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

4. Okresowe oceny zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

5. Oceny funkcjonowania rodzin zastępczych. 

6. Liczba osób zgładzających się na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. 

7. Analizowanie wydatków ponoszonych przez powiat na piecze zastępczą. 

8. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej. 

9. Coroczna ocena realizacji programu pod względem merytorycznym                         

i finansowym może być podstawą zmian założeń w programie. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie jako organizator pieczy zastępczej  

na terenie Powiatu Krotoszyńskiego raz w roku przedkłada Radzie Powiatu Krotoszyńskiego  

sprawozdanie z realizacji programu.  

Program opracowany został przez Zespół powołany Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia  

7 stycznia 2013 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. 

Cele i założenia Programu były omawiane z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia 

Zastępczego Rodzicielstwa „FAMUŁA”. 

 

 

 

 

 

 

 


