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Wstęp 

 

Podstawą opracowania Powiatowego programu rozwoju i systemu pieczy zastępczej 

jest art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą do 

zadań własnych powiatu należy organizowanie opieki i wychowania w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nim dzieci, 

przyznawanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym, przyznawanie świadczeń na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z remontem, udzielanie tym 

rodzinom urlopu, czy dofinansowania do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania.  

Do zadań własnych powiatu należy również przyznawanie pomocy na usamodzielnienie i 

zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy 

pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze. Ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie podzieliła kompetencje pomiędzy samorząd 

gminny i powiatowy w zakresie pracy z rodziną biologiczną, co należy do zadań własnych 

gmin, a organizacją przez powiat pieczy zastępczej. Mając na uwadze, iż Jelenia Góra, jest 

miastem na prawach powiatu, zarówno zadania gminy, jak i zadania powiatu zostały 

uwzględnione przy opracowaniu niniejszego programu. 

Warto podkreślić, iż aby lokalny system wspierania rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przynosił pożądane efekty należy położyć 

szczególny nacisk na profilaktykę oraz pracę z rodziną biologiczną. Umieszczenie dziecka w 

pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszelkich 

możliwych form wsparcia rodziny naturalnej, dlatego też pojawiła się koncepcja stworzenia 

programu ukierunkowanego także na rozwój pieczy zastępczej, który przy uwzględnieniu 

lokalnych uwarunkowań nakreśli kierunki działań w perspektywie 3 – letniej, których 

głównym celem będzie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i 

instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, właściwych warunków oraz stosownych 

środków finansowych. 
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1. Formy pieczy zastępczej (rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza) i zadania 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

1.1. Rodzinna piecza zastępcza. 

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

zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1. Rodzina zastępcza: 

a. spokrewniona (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) 

b. niezawodowa (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 

c. zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna, 

2. Rodzinny dom dziecka. 

3. Rodziny pomocowe (sprawujące opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą np. w czasie urlopu . 

 

Aktualnie w Mieście Jelenia Góra funkcjonuje 105 rodzin zastępczych, w których 

umieszczonych jest 134 dzieci. Jak wynika z poniższego wykresu największa liczba dzieci, bo 

aż 104 wychowuje się w rodzinach spokrewnionych, w rodzinach niezawodowych opiekę 

znalazło 24 dzieci, natomiast najmniejsza liczba – 6 dzieci umieszczonych jest w 

zawodowych rodzinach zastępczych.  
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Podział rodzin zastępczych ze względu na typ rodziny zastępczej, przedstawia się on 

następująco. Rodziny funkcjonujące w naszym mieście to w znaczącej większości rodziny 

zastępcze spokrewnione, których jest 81, w dalszej kolejności znajdują się rodziny zastępcze 

niezawodowe, których jest 22, natomiast najmniej jest rodzin zastępczych zawodowych, bo 

tylko 2. 
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Procentowy udział poszczególnych typów rodzin zastępczych w ich  ogólnej liczbie 

oraz procentowe rozmieszczenie ilości dzieci wychowujących się w poszczególnych typach 

rodzin zastępczych obrazują dwa poniższe wykresy. 
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 1.2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Zarządzeniem Nr 0050.547.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.12.2011 r. 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej wyznaczony został Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jeleniej Górze. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności: 

a) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

b) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia , opinię o 

spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, 

c) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

d) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych 

szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i 

wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, 

e) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby, 

f) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w 

szczególności w  ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, 

g) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy, 

h) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum 

pomocy rodzinie , ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami 

pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi, 

i) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i 

ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

j) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym pieczę zastępczą, w szczególności 

w zakresie prawa rodzinnego, 

k) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej, 
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l) prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno 

– pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci 

objętych tą pieczą, 

m) prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz dotyczących 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, 

n) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 

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

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, 

o) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy, 

p) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

q) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza, albo 

prowadzący rodzinny do m dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w 

szczególności z przyczyn zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 

wypoczynku. 

  

1.3. Instytucjonalna piecza zastępcza. 

 

Wśród form instytucjonalnej pieczy zastępczej w Jeleniej Górze należy wymienić 3 

funkcjonujące na terenie miasta placówki: 

 

A. Wielofunkcyjna  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nadzieja” z siedzibą 

przy ul. Kraszewskiego 6 w Jeleniej Górze, prowadzona przez Karkonoskie     

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”. 

 

Placówka ta jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla 

dzieci wymagających zapewnienia  opieki, dlatego też jednym z głównych celów jej 

działalności jest organizacja opieki terapeutycznej, pomocy kryzysowej i działalności 

diagnostycznej. Dodatkowo placówka dokonuje wielu zabiegów mających na celu 

prawidłowe funkcjonowanie wychowanków pod względem emocjonalnym, dydaktycznym, 
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zdrowotnym. Pomimo statutowej liczby 40 miejsc, z uwagi na dużo większe potrzeby według 

stanu na dzień 30.06.2012 r. w placówce przebywało łącznie 52 dzieci. 

 

B.  Dom Dziecka „Nadzieja” z siedzibą przy ul. Sobieskiego 80 prowadzony przez 

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”. 

 

Oprócz zapewnienia opieki dzieciom, które na mocy postanowień Sądu zostały umieszczone 

w placówce, lub porzucone przez rodziców biologicznych w placówce  prowadzona jest 

również praca z rodziną naturalną: wspomaganie rodziny, pedagogizacja rodziców, terapia, 

pomoc w załatwianiu spraw formalnych. Praca ta ukierunkowana jest na powrót dzieci do 

domu. W stosunku do rodzin, które nie prognozują pozytywnych zmian w swoim życiu Dom 

Dziecka występuje z wnioskami o pozbawienie władzy rodzicielskiej, część rodziców 

dobrowolnie wyraża zgodę na przysposobienie swoich dzieci przez osoby nieznane. Placówka 

współpracuje  tym zakresie ściśle z Ośrodkiem Adopcyjnym i Sądem Rejonowym – wydział 

III Rodzinny i Nieletnich. Placówka sprawuje także opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają zapewnioną w placówce 

specjalistyczną opiekę, tj. diagnostykę, rehabilitację, leczenie, a wychowankowie są 

zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt uzależniony od ich potrzeb i stopnia niepełnosprawności. W 

przypadku tej placówki również pomimo statutowej liczby 40 miejsc w związku ze znacznie 

większymi potrzebami, wg stanu na dzień 30.06.2012 r. opiekę znalazło aż 55 dzieci.  

 

C. Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” – Placówka Wielofunkcyjna z siedzibą przy 

ul. Podgórzyńskiej 6 w Jeleniej Górze. 

 

Do 31 grudnia 2010 r. w placówce funkcjonowały cztery tzw. rodzinki. Od 01.01. 2011 r. w 

związku z reorganizacją, placówka przyjęła nową nazwę – Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” – 

Placówka Wielofunkcyjna. Obecnie w placówce funkcjonują 3 rodzinki socjalizacyjne, w 

skład których wchodzi 30 wychowanków oraz grupa interwencyjna licząca 10 

wychowanków. Pracownicy zatrudnieni w placówce czuwają nad zapewnieniem dzieciom 

warunków do osiągnięcia powodzenia szkolnego, kształtowania zainteresowań, odnoszenia 

sukcesów, wspierają wychowanków zarówno w ich codziennych sprawach, jak wspieranie w 

odrabianiu lekcji, zorganizowanie czasu wolnego, poprzez pomoc w pokonywaniu 

poszczególnych szczebli nauki, aż po udział w podjęciu decyzji wiążących się z dorosłym 

życiem. 
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 Podobnie jak w przypadku dwóch w/w placówek, również i w tej placówce mimo 

statutowej liczby 40 miejsc, w placówce wg stanu na dzień 30.06.2012 r. przebywało  42  

wychowanków. 

 Jak łatwo daje się zauważyć, w każdej z placówek funkcjonujących na terenie Miasta 

Jelenia Góra faktyczna liczba przebywających w nich dzieci jest wyższa niż statutowa liczba 

miejsc, co obrazuje jak ważnym problemem jest konieczność zapewnienia opieki dzieciom, 

których rodzice z różnych względów nie sprawują we właściwy sposób władzy rodzicielskiej. 

Pomimo reorganizacji placówek i zmniejszenia liczby miejsc w placówkach, liczba dzieci , 

które z braku innych możliwości muszą zostać skierowane do placówki opiekuńczo – 

wychowawczej corocznie utrzymuje się na porównywalnym, szacunkowo wysokim poziomie. 

Dla zobrazowania, jak duża to liczba dzieci w  poniższej tabeli przedstawiony został liczbowo 

napływ dzieci do placówek oszacowany na podstawie liczby wydawanych skierowań. 

 

 

Liczba wydanych skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2009 - 2011 

  Rok  

Rodzaj placówki 2009 2010 2011 

Dom Dziecka Nr 2 
„Dąbrówka” - Placówka 

Wielofunkcyjna 
7 2 28 

KSPDiR „ Nadzieja” 
Dom Dziecka 

70 44 40 

KSPDiR „ Nadzieja” 
Wielofunkcyjna 

Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza 

45 47 28 

 
Razem 

122 93 96 

 

Jak wynika z powyższej tabeli liczba kierowanych do placówek opiekuńczo – 

wychowawczych dzieci z roku na rok utrzymuje się na wysokim poziomie. Na pierwszy rzut 

oka mylące może być, iż liczba kierowanych dzieci była znacznie wyższa w roku 2009 niż w 

latach późniejszych. Nie wynika to jednak z faktu, iż zmalała liczba dzieci , a jedynie faktu, iż 

placówki w myśl zmieniających się uregulowań prawnych zmuszone były zmniejszyć 

statutową liczbą miejsc w placówce.  

 Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący liczbę rodzin ubiegających się o 

pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Jak widać liczba chętnych osób z roku na rok spada. 

Stąd konieczność intensywnej promocji rodzicielstwa zastępczego w mieście. 
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Mając na uwadze, iż w funkcjonujących na terenie Jeleniej Góry placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych liczba dzieci przekracza statutową liczbę miejsc, a z roku na rok spada 

liczba osób pragnących podjąć się trudu rodzicielstwa zastępczego nasuwa się konkluzja iż 

tak naprawdę nie da się zlikwidować instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Określone w 

ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej standardy pomimo dobrych chęci 

ustawodawcy  są nierealne i zakłamują rzeczywistość. 
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2. Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny pomocowe. 

 

2.1.  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej polegają na bezpośrednim 

kontakcie z rodzinami zastępczymi, monitorowaniu procesu adaptacji dziecka w 

rodzinie zastępczej, monitorowaniu rozwoju psychofizycznego dziecka.  Szczegółowy 

zakres zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określa art. 77 ust. 3 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym do zadań 

koordynatora należy; 

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

- przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną 

zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku, 

- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 

- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 

dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej 

i rehabilitacyjnej, 

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

- przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi pieczy 

zastępczej. 

 

Należy wskazać również, iż koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej nie wolno prowadzić 

postępowań z zakresu świadczeń i nie może on mieć pod swoją opieką więcej niż 30 rodzin 

zastępczych. W okresie do 31.12.2014 r. opieką koordynatora winny być w pierwszej 

kolejności objęte rodziny zastępcze nie posiadające co najmniej 2 letniego doświadczenia w 

wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej, rodziny z większym stażem niż 2 lata można objąć na 

ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Względem pozostałych rodzin 

w 3 letnim okresie przejściowym zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje 

organizator pieczy zastępczej, czyli tak jak to miało miejsce do tej pory pracownik socjalny 

Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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 Aktualnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zatrudnionych 

jest 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pod których opieką znajduje się łącznie 35 

rodzin. Po stopniowym zwiększeniu liczby rodzin znajdujących się pod opieką 1 

koordynatora do 30 (którą to możliwość dopuszcza ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o 

zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych ustaw ( 

Dz.U z 24.05.2012 r., poz 579),  co w wypadku 2 koordynatorów daje liczbę 60 rodzin, aby 

zapewnić wsparcie pozostałym 45 rodzinom zastępczym zajdzie konieczność zwiększenia 

zatrudnienia koordynatorów o kolejne 2 osoby. 

 

2.2  Rodziny pomocowe. 

 

W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać 

powierzona rodzinie pomocowej. Może to mieć miejsce szczególnie w sytuacji urlopu 

wypoczynkowego rodziny zastępczej, udziałem w szkoleniach lub też w wypadku 

nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 

domu dziecka. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina 

zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, bądź małżonkowie lub osoba 

niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej, 

rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. Podstawą umieszczenia dziecka w 

rodzinie pomocowej jest umowa między starostą, a rodziną pomocową. Rodzina zastępcza 

zawodowa oraz prowadzący dom dziecka , za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej 

otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej  niż 20 % otrzymywanego wynagrodzenia 

miesięcznie tj. mając na uwadze iż wynagrodzenie rodziny zastępczej wynosi 2000,00 zł  

dodatek wynosi nie mniej niż 400,00 zł. 
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   3. Piecza zastępcza (rodzinna i instytucjonalna) w Jeleniej Górze w latach 2009 – 2011. 

 

Dokonując analizy danych liczbowych obrazujących liczbę rodzin i wychowujących się w 

nich dzieci w latach 2009 – 2011 przedstawionych na poniższym wykresie zauważyć można 

tendencję spadkową, sukcesywnie maleje liczba rodzin zastępczych, brakuje osób chętnych 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dlatego też w ramach programu w zakresie rozwoju 

pieczy zastępczej ważne jest, aby zintensyfikować działania nakierowane na pozyskiwanie 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz na ich szkolenie.  

 

 

            

 

W roku 2009 na terenie Jeleniej Góry funkcjonowało 114 rodzin zastępczych, w których 

wychowywało się 146 dzieci, w roku 2010 na naszym terenie funkcjonowało już tylko 109 

rodzin, w których wychowywało się 136 dzieci, natomiast w roku 2011 - 108 rodzin 

zastępczych, w których opiekę znalazło 139 dzieci. Również bieżący rok na chwilę obecną 

nie wykazuje tendencji wzrostowych. Według stanu na dzień 30.06.2012 r. w Jeleniej Górze 

funkcjonuje 105 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 139 dzieci. Pomimo rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej w Jeleniej Górze, dzieci pochądzące z 

Jeleniej Góry przebywają także w rodzinach zastępczych i placówkach funkcjonujących na 

terenie innych powiatów (w rodzinach zastępczych 7 dzieci , a w placówkach 4 dzieci). 
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Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono liczbę wychowanków placówek opiekuńczo- 

wychowawczych oraz rodzin zastępczych, którzy po opuszczeniu poszczególnych form 

pieczy zastępczej skorzystali w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z pomocy na 

kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie.   

 

 

 

Liczba pełnoletnich wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki 

Którzy skorzystali z poszczególnych form pomocy w latach 2009 – 2011 

  Rok  

Rodzaj 

przyznanego 

świadczenia 

2009 2010 2011 

placówki 

opiek.-

wych. 

rodziny 

zastępcze 

placówki 

opiek.-

wych. 

rodziny 

zastępcze 

placówki 

opiek.-

wych. 

rodziny 

zastępcze 

pomoc na 

kontynuowanie 

nauki 

13 64 19 57 17 51 

pomoc na 

usamodzielnienie 
3 5 5 10 4 7 

pomoc 

rzeczowa na 

zagospodarowanie 

13 19 9 11 6 5 

Razem 29 88 33 78 27 63 

 

Jak wynika z analizy powyższego zestawienia, jeśli chodzi o wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych łącznie w latach 2009 - 2011 r.  

 49 osób skorzystało z pomocy w formie świadczenia na kontynuowanie nauki, 

 28 osób skorzystało z pomocy na zagospodarowanie, 

 12 osób skorzystało z pomocy na usamodzielnienie. 

 

Natomiast wśród wychowanków  opuszczających rodziny zastępcze w okresie od 2009 do 

2011 r.  

 172 osoby skorzystały z pomocy w formie świadczenia na kontynuowanie nauki, 

 35 osób skorzystało z pomocy na zagospodarowanie, 

 22 osoby skorzystały z pomocy na usamodzielnienie. 
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Jeśli chodzi o koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 

latach 2009 - 2011 roku przedstawiają się one następująco;  

 

 

Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w latach 2009 – 

2011 w placówkach w Jeleniej Górze i w placówkach na terenie innych powiatów podane w 

złotych  

    

Rodzaj poniesionych 

wydatków 
 Rok  

    

 2009 2010 2011 

Wydatki 

przeznaczone na 

utrzymanie dzieci w 

placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

funkcjonujących na 

terenie Jeleniej Góry 

2 853 991,00 zł 2 861 822,00 zł 2 998 188,93 zł 

Wydatki 

przeznaczone na 

utrzymanie dzieci 

pochodzących z 

Jeleniej Góry a 

umieszczonych w 

placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych na 

terenie innych 

powiatów 

108 515,00 zł 104 893,19 zł 125 211,70 zł 

Razem 2 962 506,00 zł 2 966 715,19 zł 3 123 400,63 zł 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia tabelarycznego koszty utrzymania dzieci w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych sukcesywnie rosną średnio o około 5 %  rocznie.  

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej 

placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez 

wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok 
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kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci 

w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. 

 

Jeśli chodzi o wydatki na świadczenia przysługujące wychowankom, którzy 

opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze ich łaczną wysokość w poszczególnych 

latach w okresie od 2009 do 2011 przedstawia poniższa tabela. Po dokonaniu analizy 

wydatków na te świadczenia, odserwuje się także wzrost ich wysokości, szczególnie 

zauważalny w roku 2011,  po niewielkim jego spadku w roku 2010 w odniesieniu do roku 

2009 r.  

 

 

Wydatki poniesione przez Miasto Jelenia Góra na poszczególne świadczenia dla 

usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - 

wychowawcze w latach 2009 - 2011 podane w złotych 

  Rok  

Rodzaj przyznanego 

świadczenia 
2009 2010 2011 

 

Pomoc na 

kontynuowanie nauki 
38 617,00 zł 

 

55 828,51 zł 

 

78 257,00 zł 

 

Pomoc na 

usamodzielnienie 
19 052,00 zł 15 535,11 zł 21 411,00 zł 

 

Pomoc na rzeczowe 

zagospodarowanie 
54 351,00 zł 38 004,52 zł 29 646,00 zł 

Razem 112 020,00 zł 109 386,14 zł 129 314,00 zł 

 

Dokonując sumarycznego porównania łącznych wydatków poniesionych w okresie 2009 – 

2011 zarówno na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, jak i na 

przysługujące wychowankom po opuszczeniu placówki świadczenia, w poszczególnych 

latach wydatkowano następujace kwoty: 

 w roku 2009 – 3 074 526,00 zł, 

 w roku 2010 – 3 076 101,33 zł, 

 w roku 2011 – 3 252 714,63 zł. 
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Analogicznie dla porównania wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i  na 

funkcjonowanie rodzin zastępczych w Jeleniej Górze oraz wydatków przeznaczonych na 

utrzymanie dzieci pochodzących z Jeleniej Góry, a umieszczonych w rodzinach zastępczych 

na terenie innych powiatów poniesione w latach 2009 – 2011 przedstawiono w dwóch 

poniższych tabelach.  

 

Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2009 – 2011 podane w złotych 

Rodzaj   Rok  

wydatków 2009 2010 2011 

Wydatki 

przeznaczone na 

utrzymanie i 

funkcjonowanie 

rodzin zastępczych 

1 080 196,00 zł 1 081 755,59 zł 1 148 843,14 zł 

Wydatki 

przeznaczone na 

utrzymanie dzieci 

pochodzących z 

Miasta 

Jelenia Góra, 

umieszczonych w 

rodzinach 

zastępczych na 

terenie innych 

powiatów 

163 554,00 zł 163 716,41 zł 130 342,15 zł 

Razem 1 243 750,00 zł 1 245 472,00 zł 1 279 185, 29 zł 
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Koszty poniesione przez Miasto Jelenia Góra na poszczególne świadczenia dla 

usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze w latach 2009 - 

2011 w zł 

Rodzaj 

świadczenia 
 Rok  

 2009 2010 2011 

 

Pomoc na 

kontynuowanie nauki 

 

 

259 899,00 zł 

 

229 431,07 zł 203 565,90 zł 

 

Pomoc na 

usamodzielnienie 
26 352,00 zł 52 704,00 zł 36 234,00 zł 

 

Pomoc na rzeczowe 

zagospodarowanie 
92 397,00 zł 51 880,50 zł 16 470,00 zł 

Razem 378 648,00 zł 334 015,57 zł 256 269,90 zł 

 

Jak łatwo można zauważyć wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych i dzieci, które 

wychowują się w tych rodzinach również sukcesywnie rosną z roku na rok, procentowo 

wzrost ten utrzymuje się na poziomie średnio 2,76 % rocznie, a więc mniejszym niż ok. 5 % 

wzrost kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. A zatem 

można wyciągnąć wniosek. iż rodzinna forma pieczy zastępczej jest formą tańszą niż 

instytucjonalna piecza zastępcza. 

 

 Dokonując sumarycznego porównania łącznych wydatów poniesionych w okresie 

2009 – 2011 zarówno na utrzymanie rodzin zastępczych w Jeleniej Górze, jak i  dzieci w 

rodzinach zastępczych na terenie miasta, jak i tych dzieci, które pochodzą z Jeleniej Góry, a 

zostały umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, 

w poszczególnych latach wydatkowano następujace kwoty: 

 w roku 2009 – 1 622 398,00 zł, tj. o ok. 40,7 % mniej niż na placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, 

 w roku 2010 – 1 579 487,57 zł, tj. o ok. 40,8 % mniej niż na placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, 

 w roku 2011 – 1 535 455,19 zł, tj. o ok. 50,2 % mniej niż na placówki opiekuńczo – 

wychowawcze. 
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4. Harmonogram działań dotyczących rozwoju pieczy zastępczej w latach 2012 – 2014. 

Limity rodzin zastępczych zawodowych.  

 

Zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą 

warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą pozytywną opinię 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, starosta może zawrzeć na wniosek tej rodziny, 

umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Idąc dalej należy zwrócić uwagę iż 

w art. 56 niniejszej ustawy ustawodawca wskazał, iż umowę taką zawiera się w ramach limitu 

rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, który to limit winien być 

określony w 3 – letnim powiatowym programie dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej. 

 W związku z powyższym, poniżej przedstawione zostały limity rodzin zastępczych 

zawodowych na lata 2012 – 2014. 

 

 

Limity rodzin zastępczych zawodowych na lata 2012 – 2014. 

 

 

Zadanie do 

realizacji 

Rok 

2012 2013 2014 

 

Zwiększenie liczby 

rodzin zastępczych 

zawodowych o 

kolejne rodziny 
0 

o 2 rodziny  

(1 zawodowa 

specjalistyczna 

rodzina zastępcza i 1 

rodzina zawodowa o 

charakterze 

pogotowia 

rodzinnego) 

o 2 rodziny 

zawodowe 

 

 
 

 W roku 2013 planowane jest zawarcie umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny 

zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego z przeszkolonymi kandydatami gotowymi do 

podjęcia tej funkcji. Mając na uwadze, iż na terenie Jeleniej Górze nie mamy rodziny o takim 

charakterze, jej utworzenie byłoby więc zasadne. Ponadto wśród doświadczonych rodzin 

niezawodowych jedna złożyła deklarację, iż chciałaby przekształcić się w zawodową 
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specjalistyczną rodzinę zastępczą. W roku 2014 planuje się zwiększenie liczby zawodowych 

rodzin zastępczych o kolejne dwie rodziny. 

 

 

Tak więc w harmonogramie działań dotyczących rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 – 

2014, jako główny cel do realizacji Programu w części dotyczącej rozwoju pieczy zastępczej 

w Jeleniej Górze założony został rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Cel ten 

rozwinięty został o siedem celów szczegółowych, które wskazują główne obszary działania w 

obrębie zadań wynikających z pieczy zastępczej.  

 

CEL GŁÓWNY : ROZWÓJ RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców. 

 Promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki (m.in. poprzez 

ogłoszenia na stronie internetowej MOPS, indywidualne rozmowy z osobami 

zainteresowanymi, tworzeniem rodzinnych form pieczy zastępczej, TPD i innymi 

organizacjami pozarządowymi). 

 Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych oraz niezawodowych (m.in. 

poprzez organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, tworzenie 

rodzinnych form pieczy zastępczej, rozwój współpracy lokalnych instytucji 

działających na rzecz rodziny, mającej na celu pozyskanie kandydatów do 

sprawowania zastępczych form opieki. 

 Określenie limitu rodzin zawodowych na poszczególne lata (w roku 2012 nie planuje 

się utworzenia nowych rodzin zawodowych, w roku 2013 planowane utworzenie 2 

rodzin zawodowych – jednej specjalistycznej, drugiej o charakterze pogotowia 

rodzinnego, w roku 2014 – planowane utworzenie 2 rodzin zawodowych). 

 Upowszechnianie roli i znaczenia rozwoju rodzinnych form opieki (m.in. poprzez 

promowanie zastępczych form opieki podczas organizowanych imprez 

okolicznościowych w Jeleniej Górze – w tym festynów organizowanych w ramach 

projektów systemowych realizowanych przez MOPS, a  współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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 Pomoc rodzinom zastępczym w uregulowaniu sytuacji prawnej umieszczonych w nich 

dzieci (m.in. poprzez zapewnienie pomocy prawnej, współpracę z kuratorami 

sądowymi). 

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, in. organizacje 

pozarządowe. 

 

2. Systematyczne wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Jeleniej 

Góry. 

 Pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom tworzącym 

rodzinną piecze zastępczą w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad 

dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej m.in. poprzez zorganizowanie 

grupy wsparcia, wspieranie rodzin przez wolontariuszy, udzielanie informacji o 

instytucjach świadczących pomoc na rzecz rodziny. 

 Zapewnienie rodzinom pomocy specjalistycznej (konieczność zatrudnienia  

psychologa w wymiarze przynajmniej pół etatu, bądź na umowę zlecenie). 

 Rozwój pracy zespołowej na rzecz dziecka i rodziny (zatrudnienie kolejnych 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z wytycznymi ustawy – w 

odniesieniu do MOPS w Jeleniej Górze istnieje konieczność zatrudnienia jeszcze 2 

koordynatorów – przy założeniu, iż każdy z nich nie może mieć pod opieką więcej 

niż 30 rodzin zastępczych, bądź pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej). 

 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

 Organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje istniejących rodzin zastępczych 

zgodnie z ich potrzebami. 

Realizatorzy: Prezydent Miasta Jelenia Góra, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jeleniej Górze, instytucje specjalistyczne. 

 

3. Zapewnienie wieloaspektowej pomocy usamodzielniającym się wychowankom 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 

pomocy rzeczowej na zagospodarowanie. 
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 Utworzenie mieszkań chronionych (m.in. poprzez działania w kierunku pozyskania z 

zasobów Miasta Jelenia Góra na cel  przynajmniej jednego mieszkania 

chronionego w czasie 3 letniej realizacji Programu) w celu umożliwienia 

zamieszkania w nich usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej. 

  Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i uzyskania własnego mieszkania. 

 Umożliwienie osobom usamodzielnianym podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 

kompetencji społecznych przez uczestnictwo w kursach zawodowych oraz treningach 

kompetencji i umiejętności społecznych dzięki uczestnictwu w Projektach 

organizowanych przez MOPS, a współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Realizatorzy: Prezydent Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Powiatowy Urząd Pracy              

w Jeleniej Górze. 

 

4. Wieloaspektowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

 

 Wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji rodzin biologicznych na rzecz powrotu 

dziecka do rodziny (m.in. poprzez opracowanie oraz realizację planów pracy z 

rodzicami biologicznymi oraz rozmowy indywidualne). 

 Uświadomienie rodzicom biologicznym znaczenia roli rodzica dla prawidłowego 

rozwoju dziecka. 

   

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – w ramach zadań 

gminy: pracownik socjalny i asystent rodziny, w ramach zadań powiatu: pracownik 

socjalny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.  
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5. Reorganizacja funkcjonującego na terenie Jeleniej Góry Domu Dziecka Nr 2 

„Dąbrówka”. 

 

Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze, jako placówka wielofunkcyjna 

opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

będzie dążyć do  osiągnięcia standardu ilościowego tj. liczba dzieci umieszczonych w 

placówkach opiekiekuńczo-wychowawczych w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy nie może być wyższa niż 30.  

 

Realizatorzy: Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” – placówka wielofunkcyjna przy 

współudziale Prezydenta Miasta Jelenia Góra i po uzyskaniu akceptacji Wojewody 

Dolnośląskiego. 

 

 

6. Reorganizacja Domu Dziecka „Nadzieja” z siedzibą przy ul. Sobieskiego 80 w 

Jeleniej Górze prowadzonego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i 

Rodzinie „Nadzieja”. 

 

W odpowiedzi na skierowane przez MOPS zapytanie placówka zgłosiła następującą 

propozycje zmian w sposobie i formie funkcjonowania po roku 2014. Planowany jest podział 

administracyjny budynku z dwoma niezależnymi wejściami i utworzenie dwóch placówek 

opiekuńczo – wychowawczych przeznaczonych dla 14 dzieci każda, posiadających wspólną 

dyrekcję, zaplecze administracyjno – biurowe oraz kadrę specjalistyczno – medyczną.  

 

Realizatorzy: Dom Dziecka, Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

„Nadzieja” przy współudziale Prezydenta Miasta Jelenia Góra i po uzyskaniu akceptacji 

Wojewody Dolnośląskiego. 
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7. Reorganizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” 

prowadzonej przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

„Nadzieja”. 

W odpowiedzi na skierowane przez MOPS zapytanie powyższa placówka zgłosiła 

następujące propozycje zmian w sposobie i formie funkcjonowania po roku 2014. Planowany 

jest podział administracyjny budynku z dwoma niezależnymi wejściami i utworzenie dwóch 

placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczonych dla 14 dzieci każda, posiadających 

wspólną dyrekcję, zaplecze administracyjno – biurowe oraz kadrę specjalistyczno – 

medyczną. Inną propozycją byłoby utworzenie regionalnej placówki opiekuńczo – 

terapeutycznej przeznaczonej dla 40 dzieci. 

 

Realizatorzy: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Karkonoskie 

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” przy współudziale Prezydenta 

Miasta Jelenia Góra i po uzyskaniu akceptacji Wojewody  Dolnośląskiego. 
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5. Zakładane rezultaty programu, zagrożenia dla realizacji działań w nim zawartych, 

źródła finansowania oraz sposób monitorowania i sprawozdawczość z realizacji 

programu. 

 

Zakładane rezultaty realizacji programu: 

 

1. Diagnoza i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

2. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych.  

3. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie wartości rodziny poprzez 

podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne. 

4. Postrzeganie rodzin zastępczych jako wspierających system pomocy społecznej. 

5. Wzrost liczby rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych. 

6. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

7. Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo – 

wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych. 

8. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających zastępcze formy 

opieki. 

9. Wzrost liczby dzieci powracających do rodzin naturalnych. 

 

      Zagrożenia dla realizacji działań ujętych w programie: 

 

1. Niewystarczająca liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

2. Niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych na rozwój pieczy 

zastępczej. 

3. Brak współpracy rodziców biologicznych w zakresie działań ukierunkowanych na 

powrót dziecka do rodziny. 

4. Brak współpracy usamodzielniających się wychowanków zastępczych form opieki w 

procesie usamodzielnienia. 

5. Brak mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej i priorytetowego traktowania ich przez Powiatowy 

Urząd Pracy w zakresie znalezienia zatrudnienia 
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     Źródła finansowania – działania zawarte w niniejszym programie będą finansowane że 

środków budżetu Miasta Jelenia Góra oraz ze środków pozabudżetowych pozyskiwanych z 

innych źródeł, m.in. z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, z 

którego do tej pory udało się pozyskać środki na dofinansowanie szkolenia kandydatów na 

rodziny zastępczej, zatrudnienia asystenta rodziny. Złożony został również wniosek o 

dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Sposób monitorowania programu i sprawozdawczość 

 

Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, który 

jest jednocześnie Organizatorem Rodzinnej  Pieczy Zastępczej. Niniejszy  Program jest 

spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jeleniej Góry na lata 

2010 – 2015. Monitorowanie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w 

Jeleniej Górze w latach 2012 – 2014 odbywać się będzie na podstawie sporządzanej 

sprawozdawczości z wykonywania zadań oraz analizy zbieranych informacji, nt. realizacji 

działań ujętych w Programie. Informacje te będą przedkładane Prezydentowi Miasta w 

corocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w rozdziale : „Działania własne powiatu – opieka nad rodziną i dzieckiem”, a za 

pośrednictwem Prezydenta – Radzie Miejskiej Jeleniej Góry.  

  Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od 

pojawiających się potrzeba i możliwości finansowych miasta w zakresie rozwoju pieczy 

zastępczej. 
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Podsumowanie 

 

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wyznaczają dwa zasadnicze obszary działania, w pierwszym z nich kładzie się 

nacisk na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, natomiast w drugim – na 

zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pieczy zastępczej w przypadkach 

niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.  

Reasumując zakłada się stworzenie optymalnych warunków dla poprawy życia dzieci i 

rodzin. Wszelkie działania o charakterze profilaktycznym, pomocowym i wspierającym 

zmierzać będą do samodzielnego rozwiązywania przez rodzinę własnych, różnorodnych 

problemów. 

Natomiast wsparcie ze strony instytucji stanowić winno jedynie uzupełnienie działań 

opiekuńczo-wychowawczych dla tych rodzin, które nie są w stanie samodzielnie pokonać 

trudnych sytuacji życiowych. 


