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Radomsko, 20117.05.04. 

 

                                                        RADA POWIATU  

                                                      RADOMSZCZAŃSKIEGO 

Znak: ZP. 441.1.2017 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2016 r.  

„POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ  

NA LATA 2015 – 2017” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Radomszczańskiego realizującą zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy 

zastępczej. Zgodnie z art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.) zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej 

wykonuje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Do zakresu działania Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na 

rzecz innych podmiotów.   

Art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej mówi, iż do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3–letnich 

powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między 

innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Taki program dla powiatu 

opracowano w perspektywie 3 – letniej, tj. na lata 2015-2017 uwzględniając lokalne 

uwarunkowania, nakreślono główne kierunki działań, których celem jest zapewnienie 

odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy 

zastępczej, właściwych warunków opieki i wychowania. Dokument został opracowany 

zgodnie z zapisami Strategii Integracji  i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Radomszczańskiego na lata 2011-2015 i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XI/69/2015 Rady 

Powiatu Radomszczańskiego w dniu 30 czerwca 2015r. 

 

Działania w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, w tym zadania zapisane w niniejszym 

programie, podejmowane są i realizowane w szczególności w oparciu o następujące przepisy  

i dokumenty:                              

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.   

2. Konwencja o Prawach Dziecka.  

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.  

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

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

97-500  Radomsko,  ul.  Przedborska 39/41 

Telefon/FAX: (044) 715-07-95 
e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl 

internet: http://www.pcprrradomsko.pl 
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Cel Główny Programu:  

POMOC DZIECIOM CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE POZBAWIONYM OPIEKI 

RODZINY NATURALNEJPOPRZEZ ROZWIJANIE RODZINNYCH FORM PIECZY 

ZASTĘPCZEJIWSPIERANIE W PROCESIE USAMODZIELNIANIA 

- jest realizowany poprzez następujące Cele Szczegółowe: 

1. Rozwój kompleksowego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.  

2. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej w stosunku do dzieci. 

3. Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin 

zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.  

4. Specjalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej w kierunku pracy z dziećmi trudnymi 

i wymagającymi specjalistycznej pomocy.  

5. Stworzenie możliwości rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w postaci rodzinnych 

domów dziecka. 

6. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz działania edukacyjne  

i upowszechniające rodzinną pieczę zastępczą.  

7. Inicjowanie form współpracy z rodziną biologiczną, w tym doradztwa i szkoleń dla rodzin 

biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej.  

8. Stworzenie systemu usamodzielnienia wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.  

9. Doskonalenie wspólnej płaszczyzny działań instytucji pomocowych w celu stworzenia 

jednolitego skutecznie działającego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie 

radomszczańskim. 

 

W 2016r. w oparciu o Cele Szczegółowe realizowano Zadania Programu, tj.: 

1. Zapewniono dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców 

biologicznych opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo– wychowawczych.  

2. Ustalono coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.  

3. Przyznawano comiesięczne świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, 

zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Zapewniono środki finansowe na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.  

5. Zapewniono środki finansowe na utrzymanie rodzin pomocowych.  

6. Zapewniono środki na utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zawodowych 

wychowujących czworo i więcej dzieci.  

7. Rozszerzono kadrę Zespołu Do Spraw Pieczy Zastępczej. 

8. Zatrudniono, zgodnie z ustawą, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych. 

9. Rozpoczęto organizowanie wsparcia ze strony wolontariuszy dla rodzin zastępczych oraz 

prowadzących rodzinne domy dziecka. 

10. Zapewniono, zgodnie z ustawą, środki finansowe na pokrycie kosztów związanych  

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu jednorodzinnego lub lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych.  

11. Umożliwiono w ramach środków budżetu powiatu:  

a) przyznanie świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  

z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – jednorazowo,  
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b) w szczególnych przypadkach zapewniono pokrycie wydatków związanych                                 

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość 

sprawowanej opieki jednorazowo lub okresowo.  

12. Prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka.  

13. Kwalifikowano osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka do udziału 

w szkoleniu (w tym przeprowadzano badania pedagogiczne i psychologiczne                               

i prowadzono czynności diagnostyczno-konsultacyjna). 

14. Zapewniono rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkolenia 

mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji, zgodnie z ich potrzebami. 

15. Zapewniono pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia, poradnictwa i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zajęć w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych, opieki 

koordynatora lub pracownika socjalnego. 

16. Prowadzono terapię wspierającą dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

17. Zapewniono  

18. pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

19. Współpracowano z Zespołami Interdyscyplinarnymi na terenie powiatu. 

20. Współpracowano z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej.  

21. Współpracowano z Sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami  

w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zstępczej.  

22. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin 

biologicznych i zastępczych.  

23. Zapewniono środki na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

24. Zapewniono środki na przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, 

usamodzielnienie i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków 

zastępczych form opieki. 

25. Zapewniono wsparcie dla osób usamodzielnianych. 

26. Przekazywano do ośrodka adopcyjnego informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu pozyskiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

27. Dochodzono należności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy 

zastępczej.  

28. Pozyskiwano środki zewnętrzne na realizację Programu, w tym środki unijne i z budżetu 

państwa.  

29. Prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy 

dziecka. 

30. Dyrektor PCPR składał pozwy w sprawie świadczeń alimentacyjnych na dzieci 

umieszczone w pieczy zastępczej. 

 

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone przez 

ustawodawcę w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.). Większość zadań w tym 

zakresie realizuje Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR. Świadczenia pieniężne                        

i rzeczowe realizował Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej PCPR.   

W 2016r. kadra Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej została zwiększona i tak zadania                        

z zakresu wspierania rodzin zastępczych realizowali: pedagog (koordynuje pracę zespołu),                  

3 pracowników socjalnych, 3 psychologów, w tym psycholog zatrudniony w ramach 
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projektu PCPR pt. „Szansa w Rodzinie Zastępczej” realizowanego ze środków unijnych”,                    

4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 3 koordynatorów zatrudnionych 

również w ramach ww. projektu oraz kolejny koordynator, którego wynagrodzenie było 

dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Prac i Polityki Społecznej w ramach 

„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli opieką 70 rodzin, w których przebywało 

158 dzieci. Pozostałe rodziny pozostawały pod opieką pracowników socjalnych. 

Na 2016r. limit rodzin zastępczych zawodowych został ustalony w liczbie - 12 rodzin 

zawodowych. Faktycznie funkcjonowało 10 rodzin zastępczych zawodowych, w tym:                        

2 rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 5 rodzin zastępczych zawodowych,                      

1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna oraz 2 rodzinne domy dziecka. Limit rodzin 

nie został przekroczony. 

 

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań przebiegała następująco: 

 

I. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 

Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności 

wychowania poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 

jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje 

po wyczerpaniu wszystkich innych form pomocy rodzicom, chyba, że dobro dziecka 

przemawia za niezwłocznym zapewnieniem mu pieczy zastępczej.  

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do 

osiągnięcia pełnoletniości, a w określonych ustawowo przypadkach, nie dłużej niż do 

osiągnięcia 25 roku życia lub zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny 

biologicznej. W sytuacji, gdy brakuje możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej lub z innych ważnych powodów nie jest to zasadne, następuje umieszczenie w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Wykres 1. Graficzne przedstawienie dzieci z powiatu radomszczańskiego przebywających  

w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastepczej. 

 

72% 

10% 

16% 

2% 
Dzieci przebywające w rodzinnych

formach pieczy zastępczej na terenie

powiatu radomszczańskiego

Dzieci przebywające w rodzinnych

formach pieczy zastępczej poza

terenem powiatu radomszczańskiego

Dzieci przebywające w placówkach

opiekuńczo - Wychowawczych poza

terenem powiatu radomszczańskiego

Dzieci przebywające w rodzinnych

formach pieczy zastępczej na terenie

powiatu radomszczańskiego z terenu

innych powiatów
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Główne kierunki przedsięwzięć prowadzonych w zakresie rozwoju pieczy zastępczej 

zmierzają do tworzenia kompleksowego systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu 

radomszczańskiego, ze szczególnym naciskiem na tworzenie rodzinnych form pieczy 

zastępczej i udzielanie wsparcia w procesie usamodzielnienia. 

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

zastępczej, wyróżniamy następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:    

 rodzina zastępcza: 

 spokrewniona (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 

 niezawodowa (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 

 zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna, 

 rodzinny dom dziecka, 
 rodziny pomocowe (sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą).   

 

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na terenie powiatu radomszczańskiego 

funkcjonowały 172 rodziny zastępcze (licząc narastająco). W rodzinnych formach pieczy 

zastępczej umieszczonych było 284 dzieci (narastająco).W bieżącym roku na terenie powiatu 

powstała nowa forma rodzinnej pieczy zastępczej, tj. 2 rodzinne domy dziecka dysponujące 

16 miejscami opieki i wychowania dla dzieci.. 

Wykres 2. Graficzne przedstawienie form pieczy zastępczej w powiecie radomszczański 

 

 

Tabela Nr 1. Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim 

w 2016r. (narastająco) 

Lp. 
FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ   LICZBA RODZIN 

1.  Rodziny zastępcze spokrewnione  121 

69% 

25% 

2% 3% 0% 

1% 

Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe o

charakterze pogotowia rodzinnego

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe

specjalistyczne

Rodzinne Domy Dziecka
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2.  Rodziny zastępcze niezawodowe  43 

3.  Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia 

rodzinnego 

3 

4.  Rodziny zastępcze zawodowe  5 

5.  Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 1 

6.  Rodzinne Domy Dziecka 2 

            Razem:  172٭ 

 rodziny zastępcze powtarzają się w różnych formach pieczy zastępczej 3٭

 

Tabela Nr 2. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016r. 

(narastająco) 

Lp. 
FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ILOŚĆ DZIECI 

1.  Rodziny zastępcze spokrewnione 168 

2.  Rodziny zastępcze niezawodowe 52 

3.  Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze 

pogotowia rodzinnego 

44 

4.  Rodziny zastępcze zawodowe 17 

5.  Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 2 

6.  Rodzinne Domy Dziecka  28 

R a z e m: 284٭ 

 27dzieci powtarza się w różnych formach pieczy zastępczej z uwagi na migrację٭

 

Ogółem w rodzinach zastępczych wychowywało się 284 dzieci. W 2016r. działania  

w zakresie wsparcia rodzin zastępczych realizował Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej, tj.:  

pedagog (koordynuje pracę zespołu), 3 pracowników socjalnych, 3 psychologów,  

4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

objęli opieką 70 rodzin, w których przebywało 158 dzieci. Pozostałe rodziny korzystały ze 

wsparcia pracowników socjalnych. Każda z rodzin, w tym również dzieci, mogły skorzystać z 

pomocy psychologa, pedagoga i prawnika oraz innych specjalistów, tj. psychoterapeuty, 

terapeuty rodzinnego, warsztatów, szkoleń zajęć profilaktyczno- terapeutycznych, obozu 

profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci. Dzięki powyższym działaniom rodziny zastępcze 

otoczone zostały kompleksowym, specjalistycznym wsparciem oraz nadzorem. 
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Tabela Nr 3. Rodzinne formy pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim w 2016r. wg gmin 

(narastająco). 

 

G M I N A 

R O D Z I N Y 

Lp. 
OGÓŁEM SPOKREWNIONE NIEZAWODOWE  

ZAWODOWE 

i  RDD* 

1. Miasto 

Radomsko 
90 64 23 4 

2. Przedbórz 5 3 2 0 

3. Kamieńsk 9 6 3 0 

4. Masłowice 3 3 0 0 

5. Gidle 7 7 0 0 

6. Gomunice 4 3 1 0 

7. Kobiele Wielkie 3 2 1 0 

8.  Lgota Wielka 2 2 0 0 

9. Dobryszyce 11 7 2 3 

10. Ładzice 7 4 3 0 

11. Kodrąb 10 7 3 0 

12. Radomsko 15 8 5 2 

13. Wielgomłyny 1 1 0 0 

14. Żytno 5 4 0 1 

R a z e m:  
172 121 43 10 

*Rodzinny Dom Dziecka –nowa forma rodzinnej pieczy zastępczej 
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Wykres 3. Graficzne przedstawienie rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie 
radomszczańskim w 2016r. wg gmin. 

 
 

 

Tabela Nr 4. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu radomszczańskiego 

w 2016r. wg gmin. 

 

GMINA 

R O D Z I N Y 

Lp. 
OGÓŁEM   SPOKREWNIONE  NIEZAWODOWE  

ZAWODOWE 

i RDD 

1. Miasto 

Radomsko 
150 91 29 31 

2. Przedbórz 5 3 2 0 

3. Kamieńsk 11 7 4 0 

4. Masłowice 4 4 0 0 

5. Gidle 8 8 0 0 

6. Gomunice 5 4 1 0 

7. Kobiele 

Wielkie 
3 2 1 0 

8. Lgota Wielka 6 6 0 0 

9. Dobryszyce 16 8 2 8 

10. Ładzice 9 5 4 0 

11. Kodrąb 14 11 3 0 

90 

5 
9 

3 

7 

4 
3 

2 

11 

7 10 

15 

1 

5 Miasto Radomsko

Przedbórz

Kamieńsk

Masłowice

Gidle

Gomunice

Kobiele Wielkie

Lgota Wielka

Dobryszyce

Ładzice

Kodrąb

Radomsko

Wielgomłyny

Żytno
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12. Radomsko 39 10 6 23 

13. Wielgomłyny 1 1 0 0 

14. Żytno 30 8 0 22 

R a z e m: 284 168 52 75 

 

Wykres 4. Graficzne przedstawienie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 
powiatu radomszczańskiego w 2016r. wg gmin 

 
 

Tabela Nr 5. Liczba dzieci opuszczających pieczę zastępczą w 2016r. 

 

Lp. 
OGÓŁEM   ADOPCJA USAMODZIELNIENIE 

POWRÓT DO RODZICÓW 

BIOLIGICZNYCH 

1. Rodzinna piecza 

zastępcza 
0 12 30 

2. Instytucjonalna 

piecza zastępcza 
3 6 6 

RAZEM 3 18 36 

 

 

II. PROPAGOWANIE IDEI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO  

 
 W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka pracownicy 

PCPR prowadzą akcję informacyjną poprzez ulotki zamieszczane na tablicach 

informacyjnych, artykuły w prasie, informacje na stronie internetowych tut. Centrum, 

współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, promocję rodzicielstwa zastępczego.  

W 2016r. w lokalnych mediach (prasa i telewizja lokalna) ukazały się artykuły oraz audycje 

promujące rodzicielstwo zastępcze i rodziny zastępcze naszego powiatu, między inne 
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artykuły prasowe w Gazecie Radomszczańskiej pt. „Wspinam Się. Jestem silny”, „Odbierają 

dzieci. W ostateczności”. 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 04.06.2016r. 10 dzieci i 7 rodzin 

zastępczych brało udział w Wojewódzkim Pikniku Rodzin Zastępczych w Tuszynie, 

zorganizowanym przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i Mój Dom” z/s w Łodzi. 

Dzieci brały udział w konkursie rodzinnym „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie”  

i otrzymały nagrody. Wyróżnienie otrzymała jedna z rodzin zastępczych spokrewnionych 

z terenu naszego powiatu.  

Ponadto 61 dzieci i 29 rodzin zastępczych oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy 

zastępczej uczestniczyli w dniu 25.06.2016r. w Pikniku dla Rodzin Zastępczych pn. 

„Pomaluj nasz świat”, zorganizowanym przez PCPR wspólnie z rodzinami zastępczymi przy 

wsparciu Starostwa Powiatowego i przedsiębiorców z terenu powiatu radomszczańskiego. 

Celem organizacji ww. uroczystości była integracja i promocja rodzicielstwa zastępczego. 

Podczas Pikniku Powiatowa Straż Pożarna z Radomska przeprowadziła dla dzieci pokaz  

i instruktaż w zakresie bezpiecznego zachowania się oraz konkursy. Podczas spotkania miał 

miejsce również występ młodzieżowego zespołu muzycznego „Powiedz Tak”. Jak co roku 

dzieci i dorośli brali udział w konkursie plastycznym „Bezpiecznie pomaluj nasz świat” oraz 

w różnych innych atrakcjach. Spotkanie uświetniły wypieki rodzin zastępczych i wspólne 

grillowanie. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Kącik Kibica”. 

Z okazji Dnia Mikołaja w dniu 06.12.2016r. wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 3                         

w Radomsku i Oddziałem Terenowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomsku 

zorganizowano spotkanie Mikołajkowe, w którym brały udział dzieci niepełnosprawne z 

rodzin zastępczych i uczniowie ww. szkoły. Spotkanie uświetnił występ uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 3 oraz specjalny gość – Prezydent Miasta Radomska. Podczas spotkania                 

35 dzieci z rodzin zastępczych otrzymało paczki od Mikołaja ufundowane przez Oddział 

Terenowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

III. SYSTEM KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO PROWADZENIA RODZINNYCH FORM 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 W roku sprawozdawczym dokonano kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze 

zawodowe, niezawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Kwalifikacje 

otrzymali: prowadzący rodzinny dom dziecka - 1 osoba niepozostająca w związku 

małżeńskim; rodzina zawodowa - 1 osoba niepozostająca w związku małżeńskim; rodziny 

niezawodowe – 7 osób, w tym jedno małżeństwo. Psychologowie tut. Centrum dokonywali 

diagnozy psychologicznej rodziców zastępczych w celu wydania opinii o posiadaniu 

predyspozycji i motywacji do dalszego pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

IV. WSPARCIE RODZIN I RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W WYPEŁNIANIU 

FUNKCJI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W STOSUNKU DO DZIECI.  

 

1. ZATRUDNIENIE KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ 

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.  

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, 

po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 

dziecka. W 2016 zwiększyła się liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy 



 
 

11 

 

zastępczej z 1 do 4. Zatrudnienie ww. było możliwe z uwagi na pozyskanie środków unijnych 

na realizację projektu PCPR skierowanego na wsparcia pieczy zastępczej w powiecie. 

2. SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

 Funkcjonującym już rodzinom zastępczym zapewniono szkolenia mające na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji, tj. psycholog i pedagog - pracownicy PCPR przeprowadzili 

szkolenia nt.: 

 

 „Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej”- szkolenie dla rodzin spokrewnionych, 

udział wzięło 20 osób,  

 „Bezpieczna opieka zastępcza” – szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział  

wzięło 19 osób, 

 „Kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie zdrowej dyscypliny 

i komunikacji interpersonalnej – szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział 

wzięło 18 osób, 

 „Znaczenie więzi w rozwoju człowieka” – szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział 

wzięło 20 osób, 

 „Obowiązki i zadania opiekuna usamodzielnienia – proces usamodzielniania 

i psychologiczne aspekty dorosłości” – szkolenia dla opiekunów usamodzielnienia, udział 

wzięło19 osób. 

 
3. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

 

 Wsparciem w tej formie w 2016r. objęto zarówno dzieci powierzone opiece rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka, jak i rodziców zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka, ich dzieci biologiczne oraz rodziców biologicznych dzieci 

umieszczonych w pieczy. W badanym okresie udzielono 608 porad (poza poradami 

realizowanymi w ramach projektu unijnego opisanego w dalszej części sprawozdania). 

Zapewniono również porady prawne osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                             

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. I opiekuńczego.  
 

4. DZIAŁANIA W ZAKRESIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWOSCIĄ  

SPRAWOWANEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ 

 

 Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki zastępczej 

realizowane były poprzez wizyty w środowisku rodzinnym, monitoring, indywidualne 

rozmowy z opiekunami i dziećmi. Monitoring rodzin służy określeniu stopnia zaspokajania 

potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy, dokonano oceny sytuacji bytowej i mieszkaniowej 

rodzin zastępczych. W dwóch przypadkach złożono do Sądu Rejonowego w Radomsku 

wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej z powodu stwierdzonych nieprawidłowości. 

Ponadto w 2016r. dyrektor PCPR przeprowadził kontrolę 11 rodzin zastępczych, w tym                   

2 rodzinnych domów dziecka, 1 pogotowia rodzinnego, 1 rodziny specjalistycznej, 5 rodzin 

zawodowych,2 rodzin spokrewnionych. Wynik kontroli w 10 rodzinach był pozytywny,                      

w jednej negatywny (wcześniej złożono już w tej sprawie wniosek do Sądu o rozwiązanie 

rodziny). 

 
5. OKRESOWA OCENA SYTUACJI DZIECKA I RODZINY 

 

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej obowiązek dokonywania: 
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 oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym 

domu dziecka, 

 oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.  

Ocena sytuacji dziecka przeprowadzana jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż  

co 6 miesięcy, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat, nie rzadziej niż co 3 miesiące. Celem 

prowadzonej oceny było m.in.: 

 ustalenie aktualnej sytuacji prawnej dziecka, 

 dokonanie analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, 

 ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, 

 modyfikowanie planu pomocy dziecku. 

Po sporządzeniu oceny, następnie do właściwego Sądu jest przekazywana opinia                          

o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

W 2016r. przeprowadzono 423 oceny sytuacji dzieci. Ocena sytuacji dziecka dokonywana jest                        

w oparciu o współpracę pracowników Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR z:  

a) asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej 

w zakresie:  

 opracowania planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

 pozyskiwania informacji o sytuacji rodzin biologicznych pod kątem gotowości do 

powrotu dziecka do rodziny pochodzenia, 

 otoczenia rodziny biologicznej wsparciem asystenta bądź pracownika socjalnego 

oraz organizacja różnych form pomocy rodzinie, 

 przekazywania informacji przez pracowników OPS-ów o rodzinach 

przeżywających trudności w wypełnianiu ról, 

b) wychowawcami i pedagogami szkolnymi szkół z terenu powiatu 

radomszczańskiego, a współpraca dotyczyła: 

 przekazywania opinii o sytuacji szkolnej dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej, udziału pedagogów i wychowawców w zespołach ds. oceny sytuacji 

dziecka i opracowania planu w PCPR,  

 pomocy dziecku, 

 bieżącej współpracy w zakresie realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego,  

 problemów wychowawczych i edukacyjnych, 

c)  Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

poprzez: 

 konsultacje,  

 udział pracowników ośrodka w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka 

w PCPR,  

 zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu przysposobienia,  

 doradztwo merytoryczne, 

d) Sądem Rejonowym w Radomsku III Wydział Rodzinny i Nieletnich poprzez: 

 realizację postanowień sądowych, 

 przekazywanie do Sądu informacji o realizacji postanowień,  

 przekazywanie informacji o sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, w tym 

o nieprawidłowościach w zakresie jej funkcjonowania, zasadności pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

e) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku poprzez: 

 kierowanie dzieci z rodzin zastępczych na diagnozę psychologiczno – 

pedagogiczną,  
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 kierowanie na zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, 

logopedycznej, rehabilitacji oraz treningi zastępowania agresji. 

  

W badanym okresie przeprowadzano również oceny rodzin zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka. Ocena rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka 

dokonywana jest pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości 

wykonywanej pracy. Pierwsza ocena dokonywana jest przed upływem roku od umieszczenia 

pierwszego dziecka, kolejna po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie 

rzadziej, niż co trzy lata. W roku sprawozdawczym nie było ocen negatywnych. 

 
6. ZGŁASZANIE INFORMACJI DO OŚRODKA ADOPCYJNEGO 

 

W 2016r. zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 14 dzieci, pochodzących  

z terenu z tut. powiatu, z uregulowaną sytuacją prawną. W tym samym okresie  

przysposobiono 3 dzieci pochodzących z terenu powiatu.  

 
7. WSPARCIE DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

W 2016r. pod opieką PCPR pozostawało 105 osób usamodzielnianych. Oprócz pomocy 

finansowej i rzeczowej usamodzielniani mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego i prawnego PCPR. W br. rozpoczęto cykl zajęć dla wychowanków pieczy 

zastępczej rozpoczynających proces usamodzielnienia. Odbyły się dwa spotkania na temat 

„Prawne i psychologiczne aspekty dorosłości” oraz „Ja, szanse i zagrożenia”, w których 

uczestniczyło 11 osób. 

W ramach ww. cyklu kontynuowane będą kolejne cztery spotkania. Zajęcia prowadzone będą 

przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Radomsku, lekarza i prawnika. Celem prowadzonych zajęć jest 

przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielności poprzez uświadomienie 

osobom wchodzącym w proces usamodzielnienia zewnętrznych i wewnętrznych czynników 

wpływających na osiągnięcie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. 

 

A. Mieszkanie Usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej: 

 

 Uchwałą Nr 137/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października 

2016r. utworzone zostało Mieszkanie Usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej.  

Mieszkanie Usamodzielnienia to forma okresowej pomocy zorganizowanej dla osób 

usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób, 

przy współpracy specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie zapewnia 

warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną. 

Mieszkanie znajduje się w lokalu Nr 1 na pierwszym piętrze  w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21, o całkowitej 

powierzchni użytkowej 46,15 m2.  Mieszkanie składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, 

przedpokoju, łazienki wraz z WC. W Mieszkaniu Usamodzielnienia może zamieszkiwać 

jednocześnie nie więcej niż czterech użytkowników, w tym jedno małoletnie dziecko. 

Mieszkanie Usamodzielnienia wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną 

i elektryczną oraz w niezbędne meble i sprzęt gospodarstwa domowego. W dniu 2 grudnia 

2016r. w mieszkaniu zamieszkała pierwsza wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej 
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i przebywa w nim do dnia dzisiejszego. Ww. nie ponosi odpłatności za pobyt z uwagi na 

trudną sytuację materialną. 

 

8.WYPOCZYNEK DZIECI 

 

Corocznie PCPR zapewnia wypoczynek dzieciom pozostającym w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu radomszczańskiego. Część pozyskanych skierowań 

przekazuje dla Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu dla dzieci z rodzin biednych, 

dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo. W br. w ramach współpracy z ZHP w obozie 

letnim w dniach 22.07.2016r - 01.08.2016r. w miejscowości Bobolin k. Dąbek uczestniczyło 

troje dzieci. W ramach współpracy z Łódzkim Kuratorium Oświaty w Łodzi 74 dzieci 

z rodzin zastępczych i rodzin wskazanych przez OPS-y brało udział w koloniach letnich                    

w Korbielowie w dniach 17.08.2016r. - 30.08.2016r. 

           9. REALIZACJIA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 

 

1) Otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

Celem programu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla 

powiatowego w rozwoju systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie zatrudnienia 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramch dotacji z budżetu państwa: 

Całkowity koszt 

realizacji zadania 

(zł) 

Kwota dotacji 

(zł) 

Środki własne powiatu 

(zł) 

35 082,97 11 544,00 23 38,97 

 

2) Projekt pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie IX.2.1 

Usługi społeczne i zdrowotne. 

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.12.2017 r. 

Całkowity koszt 

realizacji projektu  

(zł) 

Kwota dotacji 

(zł) 

Środki własne powiatu 

(zł) 

899 800,00 764 830,00 134 970,00 

 

Projekt skierowany jest do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wraz z otoczeniem, zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego, 

będących klientami PCPR, tj.:  

 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,  

 osób prowadzących rodzinne domy dziecka,  

 dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, 

 dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 
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R e a l i z a c j a: 

1. W ramach Zadania 1  - świadczono usługi poradnictwa specjalistycznego, w tym: 

 psychologiczne (zatrudnienie psychologa na pełny etat od dnia 08.04.2016r.), 

 pedagogiczne, polegające na udzielaniu konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego 

11 dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (20 godz. – w terminie 

14.09.2016-14.12.2016), 

 terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną dla 11 dzieci umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej (40 godz. – w terminie 31.08.2016-15.12.2016), 

 terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej dla 9 rodzin (tj. dzieci umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych oraz osoby prowadzącej 

Rodzinny Dom Dziecka) – 50 godz. – w terminie 31.08.2016-20.12.2016, 

 prawne dla rodzin zastępczych – 15 osób (20 godz. – w terminie 14.10.2016-

16.12.2016). 

 

2. W ramach Zadania 2: 

 zatrudniono 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudnienie na pełny etat 

od dnia 01.03.2016r.), 

 przeprowadzono szkolenie dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudnionych w ramach projektu (20 godz. szkolenia – w terminie  

19-21.10.2016), 

 zapewniono superwizję dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudnionych w ramach projektu (20 godz. – w terminie 08.11.2016-20.12.2016), 

 

3. W ramach Zadania 3 – zawarto umowy zlecenia z dwoma osobami do sprawowania 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch Rodzinnych Domach Dziecka 

(po 120 godz. miesięcznie w okresie IV-XII.2016r.). 

 

4. W ramach Zadania 4: 

 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia  

w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu  

nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć” (18 godz. – w terminie 

30.09.2016-24.10.2016), 

 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia  

w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu  

nt. „Między dorosłymi a dziećmi” (18 godz. – w terminie 28.10.2016-14.11.2016), 

 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia  

w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu  

nt. „Porozumienie bez przemocy” (18 godz. – w terminie 21.11.2016-29.11.2016), 

 przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej 

grupy opiekunów zastępczych nt. „Wychowanie dzieci z zaburzeniami więzi”  

(24 godz. – w terminie 09.11.2016-20.12.2016), 

 przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej 

grupy opiekunów zastępczych nt. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”  

(24 godz. – w terminie 15.11.2016-19.12.2016), 

 przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej 

grupy opiekunów zastępczych nt. „Rola rodzica w pomocy psychologiczno-

pedagogicznej organizowanej dla dziecka” (24 godz. – w terminie 02.12.2016-

21.12.2016). 

 

5. W ramach Zadania 5 – prowadzono dwie grupy wsparcia, w tym dla: 
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 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających trudności w nauce – 14 osób (18 godz. – 

w terminie 24.05. - 01.12.2016), 

 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu – 14 osób  

(18 godz. – w terminie 30.05. - 12.12.2016). 

 

6. W ramach Zadania 6: 

 zorganizowano 10-dniowy obóz profilaktyczno-terapeutyczny w terminie 21.08.2016-

30.08.2016 dla 30 osób (dzieci i młodzieży szkolnej) w Ośrodku Wczasowym  

w Sulejowie. Podczas obozu prowadzone były treningi umiejętności społecznych dla 

dwóch grup. Zatrudniono specjalistów do prowadzenia treningów, kadrę 

wychowawczą oraz kierownika. Zapewniono nocleg, wyżywienie, transport, sale do 

prowadzenia treningów i ubezpieczenie. 

 przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii dla 12 

osób – dzieci i młodzieży z deficytami w rozwoju społecznym i emocjonalnym, 

pozostających w rodzinach zastępczych (18 godz. – w terminie 31.10.2016-

16.12.2016), 

 przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym (uzależnienia, przemoc) dla 12 osób – 

dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, pozostających w rodzinach zastępczych 

(18 godz. – w terminie 28.11.2016-22.12.2016). 

 

Działaniami projektowymi w 2016r. objęto łącznie 192 osoby, w tym 46 rodziców 

zastępczych i 146 dzieci. 

Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej oraz wzrost, jakości świadczonych usług. W ramach 

projektu są zrealizowane zadania przyczyniające się do rozwoju usług: poradnictwa 

specjalistycznego, opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienia osób do 

sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, usług szkoleniowych dla 

rodzinnych form pieczy zastępczej, grup wsparcia.  

 
V. ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH    

 

Zgodnie z art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wydatkami na opiekę i wychowanie dziecka są:  

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub                     

w rodzinnym domu dziecka,  

2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (przypadku dzieci 

z orzeczoną niepełnosprawnością lub umieszczonych na podstawie przepisów                             

o postępowaniu w sprawach nieletnich),  

3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka, 

4) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka, 

5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 

zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, 

6) środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 

i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego 

domu dziecka, 

7) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, 
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8) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina 

zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz 

środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

9) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub 

jest prowadzony rodzinny dom dziecka, 

10) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny 

zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie 

zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem 

w rodzinnym domu dziecka, 

11) świadczenia dla rodziny pomocowej.  

 

Tabela Nr 5. Świadczenia udzielone rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie 

powiatu radomszczańskiego w 2016r.  

 

Lp. 

 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 

 

 

KWOTA 

(zł) 

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 

niezawodowej 

1 753 664,40 

2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej o 

charakterze pogotowia rodzinnego 

143 243,32 

3. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej  

142 864,40 

4. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej 

specjalistycznej 

28 800,00 

5. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinnym domu dziecka 

145 752,95 

6. Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka  

49 025,00 

7. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej pomocowej 

15 420,28 

8. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w 

budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego   

53 694,91 

9. Świadczenie jednorazowe związane ze zdarzeniem 

losowym  

2 500,00 

10. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci 500,00 

11. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z 

przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego 

5 500,00 

12.  Dodatek wychowawczy (500+) 920 750,02 
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             RAZEM:  

3 261 715,28 

 

Tabela Nr 6. Świadczenia udzielone w ramach  usamodzielniania wychowankom rodzinnej 

pieczy zastępczej w 2016r. 

 

Lp.  

 

Wyszczególnienie  

 

 

Kwota 

(zł) 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki  403 292,27 

2. Pomoc na usamodzielnienie 39 558,00 

3. Pomoc na zagospodarowanie  4 500,00 

 

           RAZEM:  

 

447 350,27 

 

Tabela Nr 7. Wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin 

pomocowych i osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi                        

i przy pracach gospodarskich w 2016r. 

,20 

Wynagrodzenia 

bezosobowe 

( zł) 

Pochodne od wynagrodzeń 

bezosobowych 

(ZUS, FP) 

(zł) 

 

Wydatki ogółem       

(zł) 

342 977,15 64 798,71 407 775,86 

 

Tabela Nr 8. Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2016r. 

 

Lp.  

 

Wyszczególnienie  

 

 

Kwota   

(zł) 

 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki  87 449,48 

2. Pomoc na usamodzielnienie 0,00 

3. Pomoc na zagospodarowanie  3 000,00 

           RAZEM:  90 449,48 

 

 

PROGRAM 500+ 

 

W kwietniu 2016r. został uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu 

rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne 

dziecko, a te, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł                          

w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze.  

Również dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatku 

wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Przysługuje ono na każde dziecko w wieku 

do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka 

oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. bez względu na dochód dziecka 

bądź rodziny zastępczej. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego 
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rodzinny dom dziecka. Prawo do dodatku wychowawczego dla tych dzieci ustala się na okres                       

12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny mającej wpływ na prawo do 

dodatku wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.  

W okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. wypłacono 1918 świadczeń w ww. zakresie dla 

154 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu radomszczańskiego, na łączną 

kwotę -  920.750,02 zł.  

 

VI. DZIECI  UMIESZCZONE W PIECZY ZASTĘPCZEJ POZA TERENEM POWIATU  

 

1. POROZUMIENIA  W SPRAWIE DZIECI Z TERENU UMIESZCZONYCH                     

W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

 

W 2016r. w placówkach opiekuńczo – wychowawcza poza terenem naszego 

powiatu przebywało 60 dzieci, przy czym w okresie sprawozdawczym umieszczono  

w placówkach 9 dzieci, a wybyło z placówek 16 dzieci, tj. 6 usamodzielniło się, 1 zostało 

umieszczone w rodzinie zastępczej, 6 powróciło do rodziców biologicznych,  

a 3 przysposobiono. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę 

2.194.349,04 zł. W tym zakresie obowiązywały porozumienia z niżej wymienionymi                        

20 powiatami: 

 

 

 

Lp.  

 

P O W I A T 

 

 

LICZBA DZIECI 

1.  Rawski 2 

2.  Lubelski 6 

3.  Częstochowski 8 

4.  Kutnowski 4 

5.  Kazimierski 3 

6.  Kłobucki  8 

7.  Buski  

 

4 

8.  Bełchatowski  4 

9.  Wągrowiecki 1 

10.  Bocheński 1 

11.  Stalowowolski 1 

12.  Chełmski 1 

13.  Limanowski 2 

14.  Zduńskowolski 5 

15.  Janowski  4 

16.  Głubczycki 2 
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17.  Gmina – Miasto Kraków  

1 
18.  Miasto Siedlce 2 

19.  Lubliniecki 1 

20.  Łęczyński 1 

 Razem: 60٭ 

 dziecko przebywało kolejno na terenie 2 powiatów 1٭

 

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na 

poziomie od 2.434,00 zł do 5.791,48 zł miesięcznie za jedno miejsce.  

Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 46 dzieci. 
 

2. POROZUMIENIA W SPRAWIE DZIECI Z INNYCH POWIATÓW  

UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE                        

POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 

 W 2016r. na terenie powiatu radomszczańskiego w 9 rodzinach zastępczych 

umieszczonych było 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.: 

 

Lp.   P O W I A T LICZBA DZIECI 

1.  Częstochowski 1 

2.  Miasto Częstochowa 1 

3.  Miasto Dąbrowa Górnicza  1 

4.  Miasto Katowice  1 

5.  Parczewski 1 

6.  Warszawa 1 

7.  Pajęczański 1 

8.  Miasto Sosnowiec 1 

9.  Poddębicki 1 

Razem:  9 

 

Ww. powiaty refundowały koszty związane z umieszczeniem ich dzieci.  Z tego tytułu 

dochody Powiatu Radomszczańskiego w 2016r. stanowiły kwotę – 65.404,09 zł.   
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3. POROZUMIENIA W SPAWIE DZIECI Z TERENU  POWIATU  

RADOMSZCZAŃSKIEGO UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH 

POZA NASZYM TERENEM 

 

W 2016r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało 40 

dzieci z terenu naszego powiatu, tj.: 

 

 

Lp. 

 

P O W I A T 

LICZBA DZIECI 

1.  Zgierski 1 

2.  Częstochowski 1 

3.  Miasto Częstochowa  3 

4.  Włoszczowski 3 

5.  Pajęczański 1 

6.  Tomaszowski 1 

7.  Miasto Piotrków Tryb. 1 

8.  Miasto Zabrze  5 

9.  Czarnkowsko – Trzcianecki 1 

10.  Jarociński 1 

11.  Myszkowski 3 

12.  Lubliniecki 2 

13.  Bełchatowski 4 

14.  Miasto Bielsko – Biała 1 

15.  Jarosławski 4 

16.  Miasto Ruda Śląska 1 

17.  Włodawski 2 

18.  Mielecki 2 

19.  Kozienicki  2 

20.  Piotrkowski 1 

R a z e m: 

:  

40 

 

Tut. powiat refundował koszty pomocy dla rodzin zastępczych tych dzieci na podstawie 

zawartych porozumień. W 2016r. wydatkowano na ten cel – 587 894,02 zł. Na dzień 

dzisiejszy w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wychowuje się 41 dzieci. 

 
VII. ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH 

 

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice 

ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości przyznanych 

świadczeń oraz dodatków lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za ponoszenie przedmiotowej 

opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w 
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drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej.  

Zasady odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu powiatu 

radomszczańskiego określa Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu 

Radomszczańskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

W 2016r. PCPR wydał w tej sprawie 365 decyzji administracyjnych, tj.: 

 287 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych w szczególności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, 

bezrobocia zobowiązanych, 

 76 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, 

 2 decyzje w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 

 

VIII. POZWY DO SĄDU  W SPRWACH  ALIMENTACYJNYCH  

 

Art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

nakłada na kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do 

finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej obowiązek dochodzenia świadczeń 

alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 

W 2016r. sporządzono 23 pozwy w sprawach alimentacyjnych na rzecz 27 dzieci przeciwko 

22 pozwanym.  

 

IX. ODPŁATNOŚĆ  G M I N 

 

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym 

domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

ponosi wydatki na opiekę i jego wychowanie w wysokości: 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków  

w placówce - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  

 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków  

w placówce - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  

 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków  

w placówce - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

 

Tabela Nr 10. Dochody uzyskane przez powiat w 2016r. z tytułu odpłatności gmin za dzieci 

umieszczone w rodzinach zastępczych  

 

Lp. 

 

G  M  I  N A   

 

LICZBA DZIECI 

 

ODPŁATNOŚĆ 

( zł) 
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1.  Miasto Radomsko 86 199 480,33 

2.  Dobryszyce 6 14 483,79 

3.  Radomsko 5 3 456,05 

4.  Gidle 7 22 006,25 

5.  Gomunice 1 1 087,10 

6.  Lgota Wielka 6 22 050,92  

7.  Ładzice 12 34 697,50 

8.  Kamieńsk 4 8 740,02 

9.  Przedbórz 9 20 375,00 

10.  Wielgomłyny 2 7 350,84 

11.  Żytno 5 10 288,56 

12.  Kodrąb 9 24 855,08 

13.  Masłowice 5 8 556,53 

14.  Kobiele Wielkie  4 20 919,08 

R a z e m: 161 398 347,05 

 

Tabela Nr 11. Dochody uzyskane przez powiat w 2016r. z tytułu wpłat gmin za dzieci umieszczone w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 

Lp. 

 

G  M  I  N A   

 

LICZBA DZIECI 

 

ODPŁATNOŚĆ 

(zł) 

1.  Miasto Radomsko 22 366 116,34 

2.  Dobryszyce 0 0,00 

3.  Radomsko 4 22 809,61 

4.  Gidle 0 0,00 

5.  Gomunice 0 0,00 

6.  Lgota Wielka 0 0,00 

7.  Ładzice 2 47 015,20 

8.  Kamieńsk 2 14 822,77 

9.  Przedbórz 0 0,00 

10.  Wielgomłyny 0 0,00 

11.  Żytno 1 19 764,97 

12.  Kodrąb 0 0,00 

13.  Masłowice 4 88 487,50 

14.  Kobiele Wielkie  0 0,00 

R a z e m: 35 559 016,39 

 

X. SZKOLENIA KADRY PCPR – PIECZA ZASTĘPCZA: 

 

W 2016r. pracownicy PCPR skorzystali ze szkoleń/warsztatów o następującej tematyce: 
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 Szkolenie z zakresu specyfiki pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

 Spotkanie „Superwizja dla koordynatorów pieczy zastępczej”, 

 Szkolenie „Zmiany w rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonej ustawą 500+. 

Dodatek wychowawczy oraz niektóre inne zmiany w ustawie o wspieraniu rodzinie 

i systemie pieczy zastępczej”, 

 Szkolenie „Ochrona danych osobowych w kontekście działań pomocy społecznej 

dotyczących przetwarzania danych wrażliwych oraz dylematy pieczy zastępczej  

dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej 

z województwa łódzkiego”, 

 Konferencja metodyczna „Cyberuzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania. 

Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka.”, 

 Międzynarodowa konferencja pt. „Problemy uchodźctwa wyzwaniem współczesnej 

Europy”, 

 XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z Rodziną”, 

 Wojewódzka konferencja „Nastolatek, jako sprawca i ofiara przemocy”. 

 „Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie””. Szkolenie poprowadzone było 

przez pracownika Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”. 

 Spotkanie pn. „Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych. 

 

P O D S U M O W A N I E: 

W zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu radomszczańskiego 

podjęto działania mające na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój nowych 

rodzinnych form pieczy zastępczej. Wypłacano przysługujące świadczenia dla rodzin 

zastępczych/rodzinnych domów dziecka i pełnoletnich wychowanków. Zrealizowano 

potrzeby w zakresie pieczy zastępczej określone w sprawozdaniu za rok 2015 tj.: 

 

1. Uchwałą Nr 137/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października 

2016r. utworzone zostało Mieszkania Usamodzielnienia dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej, tj. dorosłej młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze 

bądź placówki opiekuńczo-wychowawcze.  

 

2. W oparciu głównie o środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 na realizację projektu „Szansa w rodzinie 

zastępczej” rozwinęliśmy ofertę poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych, w 

tym dla dzieci i osób dorosłych. Środki te pozwoliły nam na zapewnienie uczestnikom 

projektu wsparcia ze strony terapeuty rodzinnego, terapeuty uzależnień, psychologa, 

pedagoga, realizację poradnictwa indywidualnego i grupowego, szkoleń prowadzonych 

przez ww. specjalistów, warsztatów, treningów mających na celu poszerzenie wiedzy, 

nabycie nowych umiejętności.  

 

3. W ramach ww. projektu zatrudniono dodatkowo 3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej pieczy zastępczej. 
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4. Uruchomiono na terenie powiatu dwa Rodzinne Domy Dziecka, jeden na terenie miasta 

Radomsko, drugi na terenie Gminy Radomsko. Domy dysponują 16 miejscami i w 2016r. 

zapewniły na stałe bądź okresowo opiekę i wychowanie dla 28 dzieci. Jeden spośród ww. 

RDD powstał przez przekształcenie z pogotowia rodzinnego. 

 

5. Ponadto uruchomiono kolejne dwie rodziny zawodowe (w Radomsku i Gminie 

Dobryszyce), które w badanym okresie zapewniły opiekę 6 dzieciom.  

 

6. Wdrożono program działań PCPR dla usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej, którego celem jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do 

samodzielności poprzez uświadomienie osobom wchodzącym w proces usamodzielnienia 

zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na osiągnięcie sukcesu  

w życiu osobistym i zawodowym. 

 

7. Dodatkowo rodzice zastępczy korzystali z porad specjalistów, którzy świadczyli pomoc      

w zakresie opiekuńczo – wychowawczym, prawnym, socjalnym 

 

8. W zakresie wzmocnienia i podniesienia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych 

zostały zorganizowane szkolenia i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.  

 

9. Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowania opieki zastępczej 

realizowane były poprzez wizyty w środowisku rodzinnym, monitoring, indywidualne 

rozmowy z opiekunami, dziećmi, pozyskiwanie informacji z przedszkoli, współpracę ze 

szkołami i ośrodkami pomocy społecznej oraz kontrole wybranych rodzin. 

 

ISTOTNE POTRZEBY I PROBLEMY Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ DOTYCZĄ PONIŻSZYCH 

ZAGADNIEŃ: 

1. Potrzeba uruchomienia całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. 

2. Potrzeba uruchomienia Ośrodka Wsparcia dla Dzieci o Statusie Placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej Wsparcia Dziennego o zasięgu ponadgminnym. 

3. Kontynuacja działań na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki nad dzieckiem 

osieroconym naturalnie lub społecznie poprzez tworzenie zawodowych i niezawodowych 

rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.  

4. Podejmowanie działań na rzecz uruchomienia Klubu Wolontariatu (pomoc w nauce, 

rozwój zainteresowań). 

5. Współpraca z gminami powiatu w zakresie pozyskiwania lokali mieszkalnych dla 

usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze lub rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka. 

6. Dalszy rozwój grupowych form wsparcia, takich jak: grupa wsparcia dla rodziców 

biologicznych, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych 

spokrewnionych, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i poznawcze dla dzieci. 


