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Wst�p. 

 Podstaw� opracowania Powiatowego programu systemu pieczy zast�pczej, zwanego 

dalej Programem, jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast�pczej. Program zakłada perspektyw� wieloletni�, skupion� na d��eniu  

do osi�gni�cie standardów opieki nad dzieckiem okre�lonych w przywołanej ustawie,  

a tak�e okre�lenie corocznych limitów rodzin zast�pczych zawodowych dla Miasta Jelenia 

Góra. System pieczy zast�pczej to zintegrowane działania osób i instytucji maj�cych na celu 

zapewnienie wła�ciwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 

Organizatorem działa� na rzecz systemu pieczy zast�pczej w Mie�cie Jelenia Góra, jest 

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.  

Planowanie w sferze rozwoju pieczy zast�pczej zakłada perspektyw� wieloletni�, skupion� na 

d��eniu do realizacji okre�lonego strategicznego celu działa�. W opisywanym obszarze jest to 

przede wszystkim osi�gni�cie standardów opieki nad dzieckiem okre�lonych w przywołanej 

ustawie oraz podniesienie jako�ci tej opieki. Natomiast system pieczy zast�pczej to 

zintegrowane działania osób i instytucji maj�cych na celu zapewnienie wła�ciwej opieki  

i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Organizatorem działa� na rzecz 

systemu pieczy zast�pczej w Mie�cie Jelenia Góra jest Miejski O�rodek Pomocy w Jeleniej 

Górze. Maj�c na uwadze, i� Jelenia Góra jest miastem na prawach powiatu, zarówno zadania 

gminy jaki i zadania powiatu zostały uwzgl�dnione przy opracowaniu niniejszego Programu. 

 Do głównych zada� własnych powiatu wynikaj�cych z zapisów ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zast�pczej nale�y: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotycz�cych rozwoju pieczy 

zast�pczej, zawieraj�cych mi�dzy innymi coroczny limit rodzin zast�pczych zawodowych, 

2) zapewnienie dzieciom pieczy zast�pczej w rodzinach zast�pczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opieku�czo-wychowawczych, 

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczaj�cym rodziny zast�pcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opieku�czo-wychowawcze i regionalne placówki 

opieku�czo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia, 

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zast�pczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych, 

5) prowadzenie placówek opieku�czo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego 

o zasi�gu ponadgminnym, 
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6) organizowanie szkole� dla rodzin zast�pczych, prowadz�cych rodzinne domy dziecka  

i dyrektorów placówek opieku�czo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów  

do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka  

lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opieku�czo-wychowawczej typu rodzinnego, 

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zast�pczej, w szczególno�ci przez tworzenie 

warunków do powstawania grup wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa, 

8) powoływanie centrów administracyjnych do placówek opieku�czo-wychowawczych, 

9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zast�pczej, 

10) zapewnienie przeprowadzenia przyj�temu do pieczy zast�pczej dziecku niezb�dnych 

bada� lekarskich, 

11) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 

zast�pczej zawodowej, rodziny zast�pczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka oraz osobach, pełni�cych funkcj� rodziny zast�pczej zawodowej lub rodziny 

zast�pczej niezawodowej oraz prowadz�cych rodzinny dom dziecka, 

12) kompletowanie we współpracy z wła�ciwym o�rodkiem pomocy społecznej dokumentacji 

zwi�zanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zast�pczej albo 

rodzinnym domu dziecka, 

13) finansowanie: 

a) �wiadcze� pieni��nych dotycz�cych dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  

w rodzinach zast�pczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opieku�czo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opieku�czo-terapeutycznych, 

interwencyjnych o�rodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie 

lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczaj�cym rodziny zast�pcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opieku�czo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opieku�czo-terapeutyczne, 

c) szkole� dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opieku�czo-

wychowawczej typu rodzinnego oraz szkole� dla rodzin zast�pczych, prowadz�cych 

rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opieku�czo-wychowawczych typu 

rodzinnego; 

14) sporz�dzanie sprawozdawczo�ci,  

15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległo�ci  

z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast�pczej. 
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 Celem głównym Programu jest wspieranie istniej�cego systemu pieczy zast�pczej 

rodzinnej i instytucjonalnej. Szczególny nacisk poło�ony zostanie na rozbudow� pieczy 

rodzinnej oraz organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczaj�cym piecz�

zast�pcz�. 

 Zgodnie z zało�eniami ustawy, zabranie dziecka z rodziny naturalnej ma by�

ostateczno�ci�, gdy jego dobro jest zagro�one. Działaniu temu winna towarzyszy� zasada 

zapewnienia dziecku optymalnych warunków rozwojowych, które najlepiej mog�

zagwarantowa� rodzinne formy pieczy zast�pczej. W zadaniu tym kładzie si� szczególny 

nacisk na promocj�, pozyskiwanie oraz szkolenie kandydatów na rodziny zast�pcze, a tak�e 

zach�cenie mieszka�ców Jeleniej Góry do podj�cia obowi�zków zwi�zanych z opiek� nad 

dzie�mi w ramach rodzinnej pieczy zast�pczej. 

 W przypadku instytucjonalnej pieczy zast�pczej nale�y podejmowa� stosowne 

działania w celu doprowadzenia placówek opieku�czo-wychowawczych do odpowiednich 

standardów wymaganych ustaw�. Ponadto Program kładzie nacisk na pomoc 

usamodzielniaj�cym si� wychowankom, która obejmuje wychowanków rodzinnej pieczy 

zast�pczej oraz ró�nego typu placówek opieki całodobowej. Działania obejmuj� realizacj�

indywidualnych programów usamodzielniania oraz prac� edukacyjno-wychowawcz�, 

wspieraj�c� ich �yciowe usamodzielnienie si� i integracj� ze �rodowiskiem. 

 Program uwzgl�dnia równie� pomoc w powrocie dziecka z pieczy zast�pczej  

do rodziny naturalnej poprzez współprac� koordynatora pieczy zast�pczej z asystentem 

rodziny i wspólne działania d���ce do uregulowania sytuacji �yciowej rodziny. 

 Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej wyznaczaj� dwa 

zasadnicze obszary działania. W pierwszym, główny nacisk skierowany jest na utrzymanie 

dzieci w ich naturalnym �rodowisku, a wi�c w rodzinie dziecka. W drugim, na zapewnienie 

prawidłowo funkcjonuj�cego systemu pieczy zast�pczej w przypadku niemo�no�ci 

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W zwi�zku z tym ogromnego znaczenia 

nabieraj� aktualnie działania o charakterze profilaktycznym, pomagaj�ce rodzinie  

w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowaniu dzieci, przeciwdziałaj�ce powstawaniu 

problemów lub pozwalaj�ce je rozwi�za� we wczesnym okresie ich pojawiania si�. 

 Podstawowym narz�dziem działania na rzecz dziecka jest wi�c praca i współpraca  

z rodzin�. Jest ona wa�na w momencie prze�ywania przez rodzin� pierwszych trudno�ci i jest 

niezb�dna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce powa�ny kryzys, zagra�aj�cy dobru dziecka. 

Nale�y poło�y� szczególny nacisk na profilaktyk� oraz prac� z rodzin� biologiczn�, co jest 

zadaniem własnym gminy (zadania w tym zakresie b�d� realizowane zgodnie  

z Gminnym Programem Wsparcia Rodziny). 
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 Przedstawiony Program słu�y usystematyzowaniu i ukierunkowaniu dotychczasowych 

działa�, ustaleniu priorytetów po 3 latach trwania poprzedniego Programu, zakresu 

prowadzonej działalno�ci na rzecz rozwoju pieczy zast�pczej w Mie�cie Jelenia Góra oraz jest 

podstaw� do pozyskiwania �rodków finansowych w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursów ofert dotycz�cych realizacji rz�dowych 

programów w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zast�pczej. 

Działania w zakresie rozwoju pieczy zast�pczej, w tym działania zapisane w niniejszym 

Programie s� podejmowane i realizowane w oparciu o nast�puj�ce akty prawne: 

1) Konstytucj� Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z pó�n. zm.), 

2) Konwencj� Praw Dziecka, 

3) ustaw� z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 

z pó�n. zm.), 

4) ustaw� z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 998, z pó�n. zm.), 

5) ustaw� z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z pó�n. 

zm.), 

6) rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.  

w sprawie instytucjonalnej pieczy zast�pczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720). 

1. Formy pieczy zast�pczej (rodzinna i instytucjonalna) oraz zadania 

organizatora rodzinnej pieczy zast�pczej. 

1.1 Rodzinna piecza zast�pcza. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej formami 

rodzinnej pieczy zast�pczej s�: 

1) Rodzina zast�pcza: 

a) spokrewniona (mał�onkowie lub osoba niepozostaj�ca w zwi�zku mał�e�skim, b�d�cy 

wst�pnymi lub rodze�stwem dziecka), 

b) niezawodowa (mał�onkowie lub osoba niepozostaj�ca w zwi�zku mał�e�skim, 

nieb�d�cy wst�pnymi lub rodze�stwem dziecka), 

c) zawodowa w tym zawodowa pełni�ca funkcj� pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna. 

2) Rodzinny dom dziecka. 
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3) Rodziny pomocowe (sprawuj�ce opiek� nad dzieckiem w przypadku czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzin� zast�pcz� np. w czasie urlopu). 

 Rodzinne formy pieczy zast�pczej stanowi� form� wsparcia dla rodzin biologicznych 

prze�ywaj�cych trudno�ci w wypełnianiu swoich funkcji. Rodziny zast�pcze oraz rodzinne 

domy dziecka zapewniaj� dziecku całodobow� opiek� i wychowanie, traktuj� je w sposób 

sprzyjaj�cy poczuciu godno�ci i warto�ci osobistej, zapewniaj� kształcenie, rozwój uzdolnie�

i zainteresowa�, dost�p do �wiadcze� zdrowotnych, zaspakajaj� jego potrzeby emocjonalne, 

bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, a tak�e zapewniaj� ochron� przed arbitraln�

i bezprawn� ingerencj� w �ycie prywatne dziecka oraz umo�liwiaj� mu kontakt z rodzicami  

i innymi bliskimi osobami, chyba �e z uwagi na dobro dziecka s�d postanowi inaczej. 

Dziecko umieszcza si� w rodzinie zast�pczej lub rodzinnym domu dziecka do czasu 

zaistnienia warunków umo�liwiaj�cych jego powrót do rodziny biologicznej. Zatem  

do czasu przezwyci��enia trudno�ci, które stanowi� przyczyn� umieszczenia dziecka  

w pieczy zast�pczej. W chwili obecnej w Mie�cie Jelenia Góra funkcjonuje 113 rodzin 

zast�pczych, w których umieszczonych jest 143 dzieci. 

Wykres nr 1. Liczba dzieci w poszczególnych typach rodzin zast�pczych. 
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Jak wynika z powy�szego wykresu najwi�ksza liczba dzieci, bo a� 105 wychowuje  

si� w rodzinach spokrewnionych, w rodzinach niezawodowych opiek� znalazło 30 dzieci, 

natomiast najmniejsza liczba, 8 dzieci umieszczonych jest w zawodowych rodzinach 

zast�pczych.  
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Wykres nr 2. Liczba poszczególnych typów rodzin zast�pczych. 
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 Powy�szy wykres przedstawia liczb� rodzin zast�pczych funkcjonuj�cych w naszym 

mie�cie. Znaczn� wi�kszo�� stanowi� rodziny zast�pcze spokrewnione, których jest 87,  

w dalszej kolejno�ci znajduj� si� rodziny zast�pcze niezawodowe, których jest 23, natomiast 

najmniej jest rodzin zast�pczych zawodowych, bo tylko 3. Nale�y w tym miejscu wskaza�,  

i� w odniesieniu do danych zawartych w Programie wzrosła liczba rodzin zast�pczych 

spokrewnionych, natomiast liczba rodzin niezawodowych i zawodowych pozostała  

na podobnym poziomie. Aktualnie w Jeleniej Górze jest o 2 rodziny niezawodowe mniej  

ni� w uprzednio analizowanym okresie. 

1.2 Organizator rodzinnej pieczy zast�pczej. 

Zarz�dzeniem Nr 0050.547.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.12.2011 r. 

Organizatorem rodzinnej pieczy zast�pczej wyznaczony został Miejski O�rodek Pomocy 

Społecznej w Jeleniej Górze. Do zada� organizatora rodzinnej pieczy zast�pczej z zakresu 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej nale�y w szczególno�ci: 

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej zawodowej, 

rodziny zast�pczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

2) kwalifikowanie osób kandyduj�cych do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej  

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie za�wiadcze� kwalifikacyjnych 

zawieraj�cych potwierdzenie uko�czenia szkolenia, opini� o spełnieniu warunków i ocen�

predyspozycji do sprawowania pieczy zast�pczej, 
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3) organizowanie szkole� dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej  

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

4) organizowanie szkole� dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opieku�czo-wychowawcze typu rodzinnego, wydawanie �wiadectw uko�czenia tych 

szkole� oraz opinii dotycz�cej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora  

i wychowawcy w placówce opieku�czo-wychowawczej typu rodzinnego, 

5) zapewnienie rodzinom zast�pczym oraz prowadz�cym rodzinne domy dziecka szkole�

maj�cych na celu podnoszenie ich kwalifikacji, bior�c pod uwag� ich potrzeby, 

6) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawuj�cym rodzinn� piecz� zast�pcz�,  

w szczególno�ci w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, 

7) organizowanie dla rodzin zast�pczych oraz prowadz�cych rodzinne domy dziecka pomocy 

wolontariuszy, 

8) współpraca ze �rodowiskiem lokalnym, w szczególno�ci z powiatowym centrum pomocy 

rodzinie, o�rodkiem pomocy społecznej, s�dami i ich organami pomocniczymi, 

instytucjami o�wiatowymi, podmiotami leczniczymi, a tak�e ko�ciołami i zwi�zkami 

wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi, 

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawuj�cych rodzinn� piecz� zast�pcz�  

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zast�pczej, 

10) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawuj�cym piecz� zast�pcz�, w szczególno�ci  

w zakresie prawa rodzinnego, 

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywaj�cych w rodzinnej pieczy 

zast�pczej, 

12) prowadzenie działalno�ci diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 

szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszaj�cych gotowo�� do pełnienia funkcji rodziny 

zast�pczej zawodowej, rodziny zast�pczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, a tak�e szkolenie i wspieranie psychologiczno–pedagogiczne osób 

sprawuj�cych rodzinn� piecz� zast�pcz� oraz rodziców dzieci obj�tych t� piecz�, 

13) prowadzenie bada� pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz dotycz�cych 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, 

14) zapewnienie rodzinom zast�pczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadz�cym 

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

ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, 

15) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy, 
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16) zgłaszanie do o�rodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowan� sytuacj�

prawn�, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiaj�cych, 

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zast�pcza  

albo prowadz�cy rodzinny dom dziecka okresowo nie mo�e sprawowa� opieki,  

w szczególno�ci z przyczyn zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 

1.3 Instytucjonalna piecza zast�pcza. 

 W sytuacji wyczerpania mo�liwo�ci udzielenia pomocy rodzinie biologicznej lub braku 

mo�liwo�ci umieszczenia dziecka w rodzinie zast�pczej, dziecko pozbawione cz��ciowo  

lub całkowicie opieki rodzicielskiej jest kierowane do placówki opieku�czo-wychowawczej. 

Opieka instytucjonalna nad dzie�mi z Miasta Jelenia Góra zapewniona jest przez  

8 funkcjonuj�cych na terenie miasta placówkach opieku�czo-wychowawczych tj.;

Dom dla Dzieci NADZIEJA Nr 1 oraz Dom Dla Dzieci NADZIEJA Nr 2 z siedzib�  

w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego 80, prowadzone przez Karkonoskie 

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”

 S� to placówki opieku�czo-wychowawcze typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu 

Miasta Jelenia Góra. Do opieki całodobowej przyjmowane s� dzieci na podstawie 

postanowienia S�du Rejonowego w Jeleniej Górze oraz skierowania Miejskiego O�rodka 

Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Od 1 stycznia 2015 r. w wyniku przekształce�  

w placówkach mo�e by� umieszczonych po 14 dzieci. Zadanie finansowane jest ze �rodków 

otrzymanych z Miasta Jelenia Góra. Placówki zapewniaj� optymaln� opiek�, wychowanie 

oraz edukacj� zbli�one do warunków domowych, atrakcyjne formy wypoczynku i rozrywki. 

Oprócz zapewnienia opieki dzieciom, które na mocy postanowie� S�du zostały umieszczone 

w placówkach, prowadzona jest równie� praca z rodzin� naturaln�: 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 prognozuj�

pozytywnych zmian w swoim �yciu, placówki wyst�puj� z wnioskami o pozbawienie władzy 

rodzicielskiej. Cz��� rodziców dobrowolnie wyra�a zgod� na przysposobienie swoich dzieci 

przez osoby nieznane. Placówki współpracuj� w tym zakresie �ci�le z O�rodkiem 

Adopcyjnym i s�dami rejonowymi. Sprawuj� tak�e opiek� nad dzie�mi niepełnosprawnymi. 

Dzieci posiadaj�ce orzeczenie o niepełnosprawno�ci maj� zapewnion� specjalistyczn� opiek�, 

tj. diagnostyk�, rehabilitacj�, leczenie, a wychowankowie s� zaopatrzeni w odpowiedni sprz�t 

stosownie do ich potrzeb i stopnia niepełnosprawno�ci.  
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Dom dla Dzieci NADZIEJA Nr 3 oraz Dom Dla Dzieci NADZIEJA Nr 4  

z siedzib� w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego 6 w Jeleniej Górze, prowadzone 

przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” 

S� placówkami opieku�czo-wychowawczymi przeznaczonymi dla dzieci wymagaj�cych 

zapewnienia opieki, dlatego te� jednym z głównych celów ich działalno�ci jest organizacja 

opieki terapeutycznej, pomocy kryzysowej i działalno�ci diagnostycznej. Dodatkowo 

placówki dokonuj� wielu zabiegów maj�cych na celu prawidłowe funkcjonowanie 

wychowanków pod wzgl�dem emocjonalnym, dydaktycznym, zdrowotnym. Do opieki 

całodobowej przyjmowane s� dzieci na podstawie postanowienia S�du Rejonowego  

w Jeleniej Górze oraz skierowania Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. 

Dom dla Dzieci NADZIEJA Nr 5 z siedzib� przy ul. Marysie�ki Sobieskiej 3 w Jeleniej 

Górze, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

„Nadzieja” 

Od 27 kwietnia 2015 roku mieszka w nim 14 dzieci. W domu jest 6 pokoi 

mieszkalnych, salon z kuchni�, jadalnia, 6 łazienek, pokój rekreacyjny. Dzieci mieszkaj�  

w komfortowych warunkach dostosowanych do wieku i potrzeb. Podobnie jak pozostałe 

placówki zapewnia optymaln� opiek�, wychowanie oraz edukacj� zbli�one do warunków 

domowych, atrakcyjne formy wypoczynku i rozrywki. Słu�� pomoc�, wspieraj� rodziców  

i rodziny wychowanków. Jest to placówka opieku�czo-wychowawcza typu socjalizacyjnego 

dla dzieci z terenu Miasta Jelenia Góra. Podobnie jak w poprzednich placówkach 

prowadzonych przez Stowarzyszenie, do opieki całodobowej przyjmowane s� dzieci  

na podstawie postanowienia S�du Rejonowego w Jeleniej Górze oraz skierowania Miejskiego 

O�rodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze 

Centrum Opieki nad Dzieckiem „D�brówka” oraz funkcjonuj�ce placówki; Placówka 

Opieku�czo-Wychowawcza „D�brówka 1”, Placówka Opieku�czo-Wychowawcza 

„D�brówka 2”, Placówka Opieku�czo-Wychowawcza „D�brówka 3” z siedzib� przy  

ul. Podgórzy�skiej 6 w Jeleniej Górze. 

 Dnia 1 stycznia 2014 r. dostosowuj�c si� do obowi�zuj�cych standardów opieki 

Placówka Wielofunkcyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce Uchwał� Rady Miejskiej 

Jeleniej Góry utworzono Centrum Opieki nad Dzieckiem „D�brówka” oraz Placówk�

Opieku�czo-Wychowawcz� „D�brówka 1”, Placówk� Opieku�czo-Wychowawcz� D�brówka 

2” , Placówk� Opieku�czo-Wychowawcz� „D�brówka 3”. Centrum jest jednostk� bud�etow�
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Miasta Jelenia Góra powołan� do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej 

placówek opieku�czo-wychowawczych.

 „D�brówka 1” i „D�brówka 2” s� placówkami opieku�czo-wychowawczymi typu 

socjalizacyjnego zapewniaj�cymi całodobow� opiek� i wychowanie dzieciom pozbawionym 

cz��ciowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz zaspokajaj�cymi niezb�dne potrzeby 

bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne, religijne. Zapewniaj� tak�e dzieciom 

korzystanie z przysługuj�cych, na podstawie odr�bnych przepisów, �wiadcze� zdrowotnych 

i kształcenia. Placówki te podejmuj� równie� działania w celu jak najszybszego powrotu 

dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiaj�cej b�d� umieszczenia  

w rodzinnych formach opieki zast�pczej. 

„D�brówka 3” jest placówk� opieku�czo-wychowawcz� typu socjalizacyjno-

interwencyjnego, która zapewnia dodatkowo dora�n� opiek� nad dzieckiem w czasie trwania 

sytuacji kryzysowej. 

 W poszczególnych placówkach opieku�czo-wychowawczych przebywa� powinno 

zgodnie z regulaminem 14 wychowanków, co daje w sumie 42 miejsca. Pomimo 

reorganizacji i zmniejszenia liczby miejsc w placówkach, liczba dzieci, które z braku innych 

mo�liwo�ci musz� zosta� skierowane do placówki opieku�czo-wychowawczej corocznie 

utrzymuje si� na porównywalnym, szacunkowo wysokim poziomie. 

Maj�c na uwadze, i� w funkcjonuj�cych na terenie Miasta Jelenia Góra placówkach 

opieku�czo-wychowawczych liczba dzieci przekracza statutow� liczb� miejsc, a z roku na rok 

spada liczba osób pragn�cych podj�� si� trudu rodzicielstwa zast�pczego nasuwa si�

konkluzja, i� tak naprawd� nie da si� zlikwidowa� instytucjonalnych form pieczy zast�pczej. 

Okre�lone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej standardy pomimo 

dobrych ch�ci ustawodawcy, s� nierealne i zakłamuj� rzeczywisto��. W zwi�zku z powy�szym 

nale�y rozwija� rodzinn� piecz� zast�pcz�, która generuje znacznie ni�sze koszty utrzymania 

dzieci. Rodzina zast�pcza ma mo�liwo�� stworzenia warunków opieki i wychowania najbardziej 

zbli�onych do rodziny naturalnej. Ponadto mo�e stworzy� dziecku namiastk� prawdziwego domu 

rodzinnego oraz mo�e po�wi�ci� mu du�o wi�cej czasu i uwagi ni� wychowawca w placówce.
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Wykres nr 3. Liczba osób ubiegaj�cych si� o pełnienie funkcji rodziny zast�pczej  

(wydane opinie o predyspozycjach kandydatów) w latach 2015 – 2017. 
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 Jak wida� na powy�szym wykresie liczba ch�tnych osób do pełnienia funkcji rodziny 

zast�pczej jest niska i nie jest zadawalaj�ca. St�d konieczno�� intensywnej promocji 

rodzicielstwa zast�pczego w mie�cie. Dotychczasowe do�wiadczenia wskazuj�, �e rodzinne 

formy pieczy zast�pczej s� wa�nym elementem w systemie opieki nad dzieckiem.  

W �rodowiskach tych, dzieci maj� zapewnion� opiek� przez stałych opiekunów, którzy 

poprzez swoje działania w sposób naturalny ucz� je pełnienia okre�lonych, pozytywnych ról 

społecznych i wprowadzaj� w dorosłe �ycie. Rodzina piecza zast�pcza jest form�

tymczasowej opieki nad dzieckiem. W sytuacji, kiedy dziecko nie mo�e wychowywa� si�  

w swojej rodzinie biologicznej, najlepszym wyj�ciem jest zapewnienie mu opieki w rodzinie 

zast�pczej: spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka. 

Kandydaci na rodziny zast�pcze, podejmuj�c decyzj� o utworzeniu rodziny zast�pczej, musz�

posiada� �wiadomo�� czasowo�ci opieki nad dzieckiem oraz bra� pod uwag� i akceptowa�

mo�liwo�� powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w rodzinie 

adopcyjnej.  

2. Rola koordynatora rodzinnej pieczy zast�pczej i rodziny pomocowe. 

2.1 Koordynator rodzinnej pieczy zast�pczej. 

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zast�pczej polegaj� na bezpo�rednim 

kontakcie z rodzinami zast�pczymi, monitorowaniu procesu adaptacji dziecka w rodzinie 

zast�pczej, monitorowaniu rozwoju psychofizycznego dziecka. Szczegółowy zakres zada�
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koordynatora rodzinnej pieczy zast�pczej okre�la art. 77 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast�pczej, zgodnie z którym do zada� koordynatora nale�y: 

1) udzielanie pomocy rodzinom zast�pczym i prowadz�cym rodzinne domy dziecka  

w realizacji zada� wynikaj�cych z pieczy zast�pczej, 

2) przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodzin� zast�pcz�  

lub prowadz�cym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku, 

3) pomoc rodzinom zast�pczym oraz prowadz�cym rodzinne domy dziecka  

w nawi�zaniu wzajemnego kontaktu, 

4) zapewnienie rodzinom zast�pczym oraz prowadz�cym rodzinne domy dziecka dost�pu  

do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  

i rehabilitacyjnej, 

5) zgłaszanie do o�rodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowan� sytuacj�

prawn�, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiaj�cych, 

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zast�pczej, 

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi pieczy 

zast�pczej. 

 Zgodnie z art. 1 pkt. 32 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast�pczej oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2015 r. liczba rodzin 

zast�pczych, z którymi mo�e pracowa� koordynator rodzinnej pieczy zast�pczej nie mo�e 

przekroczy� 15. W Miejskim O�rodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zatrudnionych 

jest 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zast�pczej, którzy współpracuj� z 45 rodzinami 

zast�pczymi. Rodziny te wyst�piły z wnioskiem o obj�cie ich opiek� i udzielenie pomocy  

w realizacji zada� wynikaj�cych z pieczy zast�pczej. Zatrudnienie takiej liczby 

koordynatorów cz��ciowo pokrywa zapotrzebowanie w tym zakresie, poniewa� aby zapewni�

pełn� i cykliczn� prac� z rodzinami zast�pczymi, w MOPS Jelenia Góra nale�ałoby zatrudni�

oprócz tego jeszcze co najmniej 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zast�pczej. 

W dalszej perspektywie, brak wystarczaj�cej ilo�ci koordynatorów, mo�e skutkowa�

nieobj�ciem rodziny zawodowej opiek�, co w konsekwencji spowoduje negatywn� ocen�

rodziny zast�pczej i konieczno�� skierowania do S�du wniosku o uchylenie postanowienia  

o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy zast�pczej, a tym samym skierowanie dziecka do 

placówki opieku�czo-wychowawczej. Wskaza� bowiem nale�y, i� rodzin� zast�pcz� zostaj�

ustanowieni najcz��ciej dziadkowie dzieci pozbawionych opieki rodziców, w Jeleniej Górze 

to 87 rodzin na ł�czn� liczb� 113 wszystkich rodzin. Zazwyczaj s� to osoby w podeszłym 

wieku, o niskim poziomie wykształcenia, posiadaj�ce niskie kompetencje wychowawcze,  

nie posiadaj�ce umiej�tno�ci rozwi�zywania problemów psychologicznych i wychowawczych 
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z dzie�mi, cz�sto borykaj�ce si� z własnymi problemami zdrowotnymi i uzale�nieniami.  

To wszystko powoduje, i� mimo deklarowanej troski i miło�ci do wnucz�t, rodziny zast�pcze 

nie radz� sobie z opiek� nad powierzonymi im dzie�mi i dlatego te� konieczne jest udzielenie 

tym rodzinom wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy same o to wyst�puj� i oczekuj�

profesjonalnej pomocy. St�d w�ród celów do realizacji w 3 letnim okresie obowi�zywania 

niniejszego programu wskazuje si� konieczno�� zatrudnienia kolejnych 2 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zast�pczej, aby otoczy� rodziny zast�pcze odpowiednim wsparciem. 

2.2 Rodziny pomocowe. 

 W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzin�

zast�pcz� lub prowadz�cego rodzinny dom dziecka w zwi�zku z wypoczynkiem, udziałem  

w szkoleniach lub pobytem w szpitalu lub w nieprzewidzianych trudno�ci lub zdarze�

losowych w rodzinie zast�pczej lub rodzinnym domu dziecka piecza zast�pcza nad dzieckiem 

mo�e zosta� powierzona rodzinie pomocowej. Rodzin� pomocow� mo�e by� rodzina 

zast�pcza niezawodowa, rodzina zast�pcza zawodowa lub prowadz�cy rodzinny dom dziecka, 

b�d� mał�onkowie lub osoba niepozostaj�ca w zwi�zku mał�e�skim przeszkoleni do funkcji 

rodziny zast�pczej, rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiaj�cej. Podstaw�

umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa mi�dzy Prezydentem Miasta 

Jeleniej Góry, a rodzin� pomocow�. Rodzina zast�pcza zawodowa oraz prowadz�cy rodzinny 

dom dziecka, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej otrzymuje �wiadczenie  

w wysoko�ci nie ni�szej ni� 20% wynagrodzenia otrzymywanego przez rodzin� zast�pcz�

zawodow�. Dotychczas zostały przeszkolone 3 osoby do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej 

pomocowej. 

3. Piecza zast�pcza w Mie�cie Jelenia Góra w latach 2015–2017. 

3.1 Rodzinna piecz zast�pcza. 

 Dokonuj�c analizy pieczy zast�pczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej  

na terenie Miasta Jelenia Góra w poprzednim okresie trwania Programu, nale�y wskaza�,  

i� w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. liczba rodzin zast�pczych, głównie rodzin 

zast�pczych spokrewnionych, sukcesywnie wzrastała. Brakuje natomiast osób ch�tnych  

do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej zawodowej. Dlatego te� w ramach Programu  

w zakresie rozwoju pieczy zast�pczej wa�ne jest, aby zintensyfikowa� działania nakierowane 

na pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej oraz na ich szkolenie.  
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Wykres nr 4 Liczba rodzin zast�pczych i wychowuj�cych si� w nich dzieci  

w latach 2015–2017.  
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 Jak wynika z powy�szego wykresu, w roku 2015 na terenie Jeleniej Góry 

funkcjonowało 101 rodzin zast�pczych, w których wychowywało si� 128 dzieci, w roku 2016 

na naszym terenie zauwa�alny był wzrost liczby rodzin zast�pczych, było ich bowiem  

a� 114, a opiek� w nich znalazło 144 dzieci. Natomiast w roku 2017 wg stanu na dzie�

31.12.2017 r. funkcjonowało 113 rodzin zast�pczych, w których opiek� znalazło 143 dzieci.  

3.2 Instytucjonalna piecza zast�pcza. 

 Do zada� własnych powiatu nale�y prowadzenie placówek opieku�czo-

wychowawczych o charakterze rodzinnym, interwencyjnym lub specjalistyczno-

terapeutycznym, które zgodnie z ww. ustaw� zapewniaj� opiek� i wychowanie dzieciom 

powy�ej 10 roku �ycia. Ju� wczesniej wymieniono i scharakteryzowano placówki 

funkcjonuj�ce na terenie Miasta Jelenia Góra.  

 Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przej�ciowy, do czasu powrotu 

dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zast�pczej. Dlatego bardzo wa�na 

jest praca z rodzin� biologiczn� dziecka, pracownika socjalnego placówki. W znacznej cz��ci 

praca ta dotyczy: 

1) pomocy w wyj�ciu z ci��kiej sytuacji materialnej, 

2) motywacji do utrwalania wi�zi z dzieckiem, 

3) przygotowania rodziców na powrót dziecka do domu, 

4) udzielania wskazówek jak utrzyma� wi�zy rodzinne, 
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5) pomocy w budowaniu relacji mi�dzy rodze�stwem.  

Placówki umo�liwiaj� bezpo�redni kontakt dzieci z rodzinami biologicznym, zarówno  

w placówkach, jak poprzez urlopowanie do domów rodzinnych. Staraj� si� anga�owa�

rodziny biologiczne do udziału w organizowanych uroczysto�ciach. Działania te słu��

utrzymaniu wi�zi, ale równie� budowaniu prawidłowych relacji rodzicielskich i zmierzaj�  

do ewentualnego powrotu dzieci do �rodowisk rodzinnych. 

Tabela nr 1 Ilo�� dzieci umieszczonych w placówkach opieku�czo-wychowawczych.

Liczba wydanych skierowa� do placówek opieku�czo-wychowawczych  
w latach 2015–2017 

  Rok  

Nazwa placówki 2015 2016 2017 

Centrum Opieki nad Dzieckiem 
„D�brówka” 

19 13 14 

Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 1,2 i 5 32 13 12 

Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 3,4 5 5 1 

Ogółem 56 31 27 

 Jak wynika z powy�szej tabeli liczba kierowanych do placówek opieku�czo-

wychowawczych dzieci z roku na rok spada. Na pierwszy rzut oka myl�ce mo�e  

by�, i� liczba kierowanych dzieci była znacznie wy�sza w roku 2015 ni� w latach 

pó�niejszych. Nie wynika to jednak z faktu, i� zmalała liczba dzieci, a jedynie faktu,  

i� zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej  

w placówce opieku�czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego  

lub specjalistyczno-terapeutycznego s� umieszczane dzieci powy�ej 10. roku �ycia, 

wymagaj�ce szczególnej opieki lub maj�ce trudno�ci w przystosowaniu si� do �ycia  

w rodzinie. Umieszczenie dziecka poni�ej 10. roku �ycia w placówce opieku�czo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego 

jest mo�liwe w przypadku, gdy w danej placówce opieku�czo-wychowawczej umieszczona 

jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyj�tkowych przypadkach, szczególnie  

gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodze�stwa.  
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 Pomimo funkcjonuj�cej na terenie Miasta Jelenia Góra rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zast�pczej, dzieci z naszego miasta przebywaj� tak�e w rodzinach zast�pczych  

i placówkach funkcjonuj�cych na terenie innych powiatów (w rodzinach zast�pczych  

27 dzieci, a w placówkach opieku�czo-wychowawczych 11 dzieci). 

4. Udzielanie pomocy dla usamodzielnionych wychowanków rodzin 

zast�pczych i placówek opieku�czo-wychowawczych. 

 Osobie opuszczaj�cej, po osi�gni�ciu pełnoletno�ci, rodzin� zast�pcz�, rodzinny dom 

dziecka, placówk� opieku�czo-wychowawcz� lub regionaln� placówk� opieku�czo-

terapeutyczn�, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zast�pczej nast�piło na podstawie 

orzeczenia s�du:  

1) przyznaje si� pomoc na: 

a) kontynuowanie nauki,  

b) usamodzielnienie,  

c) zagospodarowanie,  

2) udziela si� pomocy w uzyskaniu: 

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,  

b) zatrudnienia,  

3) zapewnia si� pomoc prawn� i psychologiczn�. 

 Jednym z warunków otrzymania pomocy jest opracowanie przez osob�

usamodzielnian� wraz z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesi�c przed 

osi�gni�ciem pełnoletno�ci indywidualnego programu usamodzielnienia, który okre�la m.in. 

zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia oraz sposób 

uzyskania przez osob� usamodzielnian� wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy 

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podj�ciu zatrudnienia. 

Program zatwierdzany jest przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie 

wła�ciwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki  

i usamodzielnienie. Opiekunem usamodzielnienia mo�e by� osoba tworz�ca rodzin�

zast�pcz�, prowadz�ca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zast�pczej, 

pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba b�d�ca w placówce 

opieku�czo-wychowawczej albo regionalnej placówce opieku�czo-terapeutycznej 

wychowawc� lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osob� usamodzielnian�  

i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Osoba 

usamodzielniana zobowi�zana jest wskaza� osob�, która podejmie si� pełnienia funkcji 
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opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemn� zgod� tej osoby, co najmniej na rok 

przed osi�gni�ciem pełnoletno�ci. Szczegółowe warunki udzielania pomocy osobom 

usamodzielnianym reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast�pczej. 

 Poni�ej w formie tabelarycznej przedstawiono liczb� wychowanków placówek 

opieku�czo-wychowawczych oraz rodzin zast�pczych, którzy po opuszczeniu 

poszczególnych form pieczy zast�pczej skorzystali w Miejskim O�rodku Pomocy Społecznej 

w Jeleniej Górze z pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz pomocy  

na zagospodarowanie. 

Tabela nr 2 Wychowankowie, którym udzielono pomocy i wsparcia po opuszczeniu 
placówki opieku�czo-wychowawczej.  

Liczba pełnoletnich wychowanków opuszczaj�cych zast�pcze formy opieki, 
 którzy skorzystali z poszczególnych form pomocy w latach 2015–2017. 

  Rok  

Rodzaj 
przyznanego 
�wiadczenia 

2015 2016 2017 

placówki 
opieku�czo-
wychowawcze 

rodziny 
zast�pcze 

placówki 
opieku�czo-
wychowawcze 

rodziny 
zast�pcze 

placówki 
opieku�czo-
wychowawcze 

rodziny 
zast�pcze 

-pomoc na 
kontynuowanie 
Nauki 

11 38 10 36 7 24 

-pomoc na 
usamodzielnienie 

6 7 5 6 5 2 

-pomoc 
rzeczowa na 
zagospodarowanie

4 16 2 6 4 1 

Ogółem 21 61 17 48 16 27 

Analizuj�c zawarte w powy�szej tabeli dane wskaza� nale�y, �e najch�tniej wybieran�

form� wsparcia wychowanków jest pomoc na kontynuowanie nauki. Nale�y zauwa�y�,  

�e liczba osób zainteresowanych t� form� wsparcia ulega nieznacznemu obni�eniu.  

Wynika�, to mo�e z faktu, �e coraz cz��ciej osoby pełnoletnie decyduj� si� pozosta�  

w rodzinie zast�pczej do czasu uko�czenia nauki, nie dłu�ej jednaj ni� do uko�czenia  

25. roku �ycia. Wybór ten spowodowany jest m. in. wy�szym �wiadczeniem pieni��nym, 

które rodzina zast�pcza otrzymuje na utrzymanie takiej osoby ni� comiesi�czna pomoc  

na kontynuowanie nauki, któr� otrzymywałby wychowanek po opuszczeniu rodziny. 
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5. Harmonogram działa� dotycz�cych systemu pieczy zast�pczej  

w latach 2018–2020. Limity rodzin zast�pczych zawodowych.  

 Zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej,  

z rodzin� zast�pcz� niezawodow� spełniaj�c� warunki do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej 

zawodowej, posiadaj�c� pozytywn� opini� koordynatora rodzinnej pieczy zast�pczej, 

Prezydent Miasta Jelenia Góra mo�e zawrze� na wniosek tej rodziny, umow� o pełnienie 

funkcji rodziny zast�pczej zawodowej. Id�c dalej nale�y zwróci� uwag�, i� w art. 56 

niniejszej ustawy, ustawodawca wskazał, i� umow� tak� zawiera si� w ramach limitu rodzin 

zast�pczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, który to limit winien by� okre�lony  

w Programie. Dotychczas w Jeleniej Górze funkcjonowała 1 rodzina zast�pcza zawodowa,  

a potrzeby s� znacznie wi�ksze. W zwi�zku z powy�szym, poni�ej przedstawione zostały 

limity nowych rodzin zast�pczych zawodowych, których utworzenie planuje si� w latach 

2018–2020, aby docelowo w 2020 roku na terenie Miasta Jelenia Góra funkcjonowało  

5 rodzin zast�pczych zawodowych. 

Tabela nr 3 Limity rodzin zast�pczych zawodowych na lata 2018–2020. 

 Jak ju� to wcze�niej zasygnalizowano, celem głównym Programu jest 

rozbudowywanie i wspieranie istniej�cego systemu pieczy zast�pczej rodzinnej  

i instytucjonalnej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem pieczy rodzinnej oraz organizowanie 

wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczaj�cym piecz� zast�pcz�. 

W harmonogramie działa� na lata 2018–2020, przy realizacji Programu w cz��ci 

dotycz�cej systemu  pieczy zast�pczej, zało�one zostały cele szczegółowe: 

1) promowanie i rozwój rodzinnej pieczy zast�pczej,

2) wsparcie ju� istniej�cych form pieczy zast�pczej na terenie Miasta Jeleniej Góry,

3) wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zast�pczej,

4) praca z rodzin� biologiczn� oraz zwi�kszenie szans dzieci ukierunkowane na ich powrót  

do �rodowiska rodzinnego, 

Zadanie do realizacji 

Rok 

2018 2019 2020 

Zwi�kszenie liczby 
rodzin zast�pczych 
zawodowych  
o kolejne rodziny 

2 1 1 
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5) kontynuacja i poszerzenie �wiadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zast�pczej.

 Realizatorem działa� na rzecz Programu w przewa�aj�cej mierze b�dzie Miejski 

O�rodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze b�d�cy Organizatorem rodzinnej pieczy 

zast�pczej dla Miasta Jeleniej Góry.

HARMONOGRAM DZIAŁA� W RAMACH 

 SYSTEMU PIECZY ZAST�PCZEJ NA LATA 2018–2020 

 Cel główny Programu to rozbudowywanie i wspieranie istniej�cego systemu pieczy 

zast�pczej rodzinnej i instytucjonalnej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem pieczy rodzinnej 

oraz organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczaj�cym piecz� zast�pcz�.

Lp. Cele szczegółowe Podejmowane działania Termin realizacji Realizator 

��� Promowanie i rozwój 
rodzinnej pieczy 
zast�pczej�

1.1. Promowanie idei 
rodzicielstwa zast�pczego 
poprzez:  
a) publikowanie artykułów  
w lokalnych mediach, 
dystrybucja ulotek i plakatów, 
b) organizowanie Dnia 
Rodzicielstwa Zast�pczego, 
c) współpraca z instytucjami  
i organizacjami na rzecz 
rozwoju rodzicielstwa 
zast�pczego.  

2018-2020 MOPS 
DOR 
�certyfikowani 
trenerzy, 
psycholog, 
pracownik 
socjalny, 
pedagog) 

1.2. Pozyskiwanie kandydatów 
do pełnienia funkcji 
niezawodowej i zawodowej 
rodziny zast�pczej 
a) prowadzenie procesu 
diagnostyczno-
konsultacyjnego kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny 
zast�pczej.  
b) szkolenia kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny 
zast�pczej.  
1.3. Tworzenie rodzin 
zawodowych zgodnie z 
wyznaczonym limitem na lata 
2018-2020. 

��� Wsparcie ju� 2.1 Obj�cie rodzin zast�pczych 
opiek� koordynatora rodzinnej 

2018 – 2020 
(w roku 2018 

MOPS 
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istniej�cych form 
pieczy zast�pczej na 
terenie Miasta Jeleniej 
Góry.  
�

pieczy zast�pczej i innych 
specjalistów w zakresie pracy  
z dzieckiem i rodzin�. 

zatrudnienie 
 1 koordynatora, 
w roku 2019 – 
zatrudnienie  

1 koordynatora)
2.2. Umo�liwienie rodzinom 
zast�pczym bezpłatnego 
korzystania ze wsparcia 
specjalistycznego– 
psycholog, pedagog, prawnik. 

2018-2020 UM  
Jelenia Góra  
(w zakresie 
przyznania 
�rodków  
na zwi�kszenie 
zatrudnienia) 
MOPS 

2.3 Poradnictwo i wsparcie 
psychologiczno- 
pedagogiczne osobom 
sprawuj�cym rodzinn� piecz�
zast�pcz���

2018-2020 Publiczna 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Jeleniej 
Górze 

2.4 Diagnoza psychologiczna, 
pedagogiczna i logopedyczna 
dzieci umieszczonych  
w pieczy zast�pczej. 
2.5 Poradnictwo i terapia 
dzieci umieszczonych  
w pieczy zast�pczej. 
2.6 Współpraca 
 z o�rodkami pomocy 
społecznej, s�dem 
rodzinnym, organizacjami 
pozarz�dowymi w zakresie 
pomocy rodzinom 
znajduj�cym si� w trudnej 
sytuacji �yciowej. 

2018-2020 MOPS, 
DIKPPiU 
inne OPS-y, 
Poradnia 
Psychologiczno 
- Pedagogiczna, 
S�d Rejonowy 

2.7 Organizowanie szkole�
podnosz�cych kwalifikacje 
istniej�cych rodzin 
zast�pczych, zgodnie  
z ich potrzebami. 

2018-2020 MOPS  
(certyfikowani 
trenerzy) 

2.8 Umo�liwienie wymiany 
do�wiadcze� i integracji 
poprzez organizowanie grup 
wsparcia i spotka�
integracyjnych. 

2018 - 2020 MOPS 

2.9 Umo�liwienie 
koordynatorom rodzinnej 
pieczy zast�pczej, 
pracownikom socjalnym 
współpracuj�cym z rodzinami 
zast�pczymi udziału 
w szkoleniach doskonal�cych 
oraz systematyczne 

2018-2020 UM  
Jelenia Góra, 
MOPS 

Id: D681A38F-23DA-4735-9D4B-5C23F400DD40. Podpisany Strona 21



poddawanie si� superwizji. 

��� Wsparcie pełnoletnich 
wychowanków pieczy 
zast�pczej.  
�

3.1. Przyznawanie pomocy 
pieni��nej na 
usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki oraz 
pomocy na rzeczowe 
zagospodarowanie. 

2018-2020 UM  
Jelenia Góra, 
MOPS 

3.2 Umo�liwienie korzystania 
ze specjalistycznego 
poradnictwa. 

2018-2020 MOPS 

3.3 Pomoc osobom  
usamodzielnianym  
w pozyskaniu mieszkania  
z zasobów gminy;  

2018-2020 UM Jelenia 
Góra - WGM 

3.4. Pomoc przy 
opracowywaniu przez 
wychowanków rodzin 
zast�pczych indywidualnych 
programów 
usamodzielnienia. 

2018-2020 MOPS 
(pracownik 
socjalny, 
koordynator 
rodzinnej pieczy 
zast�pczej) 

3.5. Umo�liwienie osobom 
usamodzielnianym 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz 
kompetencji  
i umiej�tno�ci społecznych 
dzi�ki uczestnictwu  
w projektach 
organizowanych przez 
MOPS,  
a współfinansowanych  
ze �rodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2018-2020 PUP, MOPS 
 (w ramach 
�rodków 
pozyskanych  
z Funduszy 
Unijnych) 

��� Praca z rodzin�
biologiczn� oraz
zwi�kszenie szans 
dzieci ukierunkowane 
na ich powrót do 
�rodowiska 
rodzinnego.  
�

4.1 Współpraca  
z asystentów z rodzin�  

 biologiczn�  
 dzieci umieszczonych  
 w pieczy zast�pczej.  

�

2018-2020 MOPS (asystent 
rodziny, 
koordynator 
rodzinnej pieczy 
zast�pczej), 
DIKPPiU�

4.2 Umo�liwianie i pomoc  
w kontaktach dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zast�pczej z rodzicami 
biologicznymi (o ile s�d nie 
zadecyduje inaczej).  
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4.3 Umo�liwienie rodzicom 
biologicznym stosuj�cym 
przemoc udziału w programie 
korekcyjno–edukacyjnym dla 
sprawców przemocy  
w rodzinie. 

4.4 Umo�liwienie rodzicom 
biologicznym skorzystania z 
poradnictwa psychologicznego 
i prawnego.  

��� Kontynuacja  
i poszerzenie 
�wiadczonych usług  
w zakresie 
instytucjonalnej 
pieczy zast�pczej. 
�

5.1 Poszerzenie współpracy  
z instytucjami, organizacjami 
oraz praca z rodzicami 
biologicznymi w celu 
zminimalizowania 
liczby dzieci poni�ej 10 r.�. 
umieszczanych  
i przebywaj�cych  
w instytucjonalnej pieczy 
zast�pczej na terenie Miasta 
Jeleniej Góry 

2018-2020 MOPS 
(poszukiwanie 
rodzin 
zast�pczych dla 
dzieci poni�ej 
10 r.�., udział 
koordynatora 
rodzinnej pieczy 
zast�pczej  
w opracowaniu 
planu pomocy 
dziecku 
umieszczonemu 
w pieczy 
zast�pczej, 
�cisła 
współpraca 
asystenta 
rodziny 
pracuj�cego  
z rodzin�
biologiczn�  
z 
koordynatorem 
pracuj�cym  
z rodzina 
zast�pcz�) 
Karkonoskie 
Stowarzyszenie 
Pomocy 
Dziecku  
i Rodzinie 
„Nadzieja”, 
Centrum Opieki 
nad Dzieckiem 
“D�brówka”

5.2Współpraca asystenta  
rodziny z rodzinami 
biologicznymi celem 
powrotu dzieci pod opiek�
rodziców biologicznych

�

6. Zakładane rezultaty Programu, zagro�enia dla realizacji działa�  

w nim zawartych, �ródła finansowania oraz sposób monitorowania  

i sprawozdawczo�	 z realizacji Programu. 

Zakładane rezultaty realizacji Programu: 

1) wzrost liczby zdiagnozowanych i przeszkolonych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zast�pczej, 
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2) wymierne wsparcie istniej�cych rodzin zast�pczych, 

3) zwi�kszenie �wiadomo�ci społeczno�ci lokalnej odno�nie warto�ci rodziny poprzez 

podejmowanie działa� profilaktycznych i promuj�cych warto�ci rodzinne, 

4) postrzeganie rodzin zast�pczych jako wspieraj�cych system pomocy społecznej, 

5) wzrost liczby rodzin zast�pczych niezawodowych i zawodowych, 

6) zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zast�pczej, 

7) wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagro�onych bezradno�ci� opieku�czo-

wychowawcz� oraz rodzin dysfunkcyjnych, 

8) kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych opuszczaj�cych zast�pcze formy opieki, 

9) wzrost liczby dzieci powracaj�cych do rodzin naturalnych. 

Zagro�enia dla realizacji działa� uj�tych w Programie: 

1) niewystarczaj�ca liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zast�pczych, 

2) niewystarczaj�ca ilo�� �rodków finansowych przeznaczonych na rozwój pieczy zast�pczej, 

3) brak współpracy rodziców biologicznych w zakresie działa� ukierunkowanych na powrót 

dziecka do rodziny, 

4) brak współpracy usamodzielniaj�cych si� wychowanków zast�pczych form opieki  

w procesie usamodzielnienia, 

5) brak mieszka� chronionych dla usamodzielniaj�cych si� wychowanków rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zast�pczej i priorytetowego traktowania ich przez Powiatowy 

Urz�d Pracy w zakresie znalezienia zatrudnienia. 


ródła finansowania -działania zawarte w niniejszym Programie b�d� finansowane  

ze �rodków Miasta Jelenia Góra oraz ze �rodków pozabud�etowych pozyskiwanych z innych 

�ródeł, m.in. z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zast�pczej. 

Sposób monitorowania programu i sprawozdawczo�	

 Koordynatorem Programu jest Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, 

który jest jednocze�nie Organizatorem rodzinnej pieczy zast�pczej w Mie�cie Jelenia Góra. 

Monitorowanie Programu odbywa� si� b�dzie na podstawie sporz�dzanej sprawozdawczo�ci 

z wykonywania zada� oraz analizy zbieranych informacji, na temat. realizacji działa� uj�tych 

w Programie. Informacje te b�d� przedkładane Prezydentowi Miasta Jelenia Góra  

w corocznym sprawozdaniu, a za po�rednictwem Prezydenta, Radzie Miejskiej Jeleniej Góry.  
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 Program ma charakter otwarty i b�dzie podlegał ewaluacji w zale�no�ci  

od pojawiaj�cych si� potrzeb i mo�liwo�ci finansowych miasta w zakresie rozwoju pieczy 

zast�pczej. 

7. Podsumowanie. 

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

zast�pczej wyznaczaj� dwa zasadnicze obszary działania. W pierwszym z nich, kładzie  

si� nacisk na utrzymanie dzieci w ich naturalnym �rodowisku, natomiast w drugim,  

na zapewnienie sprawnie funkcjonuj�cego systemu pieczy zast�pczej w przypadkach 

niemo�no�ci sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Reasumuj�c zakłada si�

stworzenie optymalnych warunków dla poprawy �ycia dzieci i rodzin w obu wskazanych 

obszarach. Wszelkie działania o charakterze profilaktycznym, pomocowym i wspieraj�cym 

zmierza� b�d� do samodzielnego rozwi�zywania przez rodzin� własnych, ró�norodnych 

problemów. Natomiast wsparcie ze strony instytucji stanowi� winno jedynie uzupełnienie 

działa� opieku�czo-wychowawczych dla tych rodzin, które nie s� w stanie samodzielnie 

pokona� trudnych sytuacji �yciowych. 
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