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1.

Wprowadzenie

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach
samorząduterytorialnegooraznaorganachadministracjirządowej.
Pobytiumieszczaniedzieciwplacówkachopiekuńczowychowawczychjestistotną
konsekwencją zaniedbania podstawowych obowiązków rodzicielskich i trudności     
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych i stanowi w perspektywie poważny
problem.Zuwaginafakt,żenajlepszymśrodowiskiemwychowaniadzieckajestrodzina,to
że w niej funkcjonuje ono w najbardziej prawidłowy sposób, tak ważne jest organizowanie
inicjatyw poruszających tę kwestię i rozwijających działalność na rzecz rodzicielstwa
zastępczego.
Ustawazdnia9czerwca2011rokuowspieraniurodzinyisystemiepieczyzastępczej
jestwyrazemtroskiodobrodzieckairodziny.Jesttoobszernyaktprawnyregulującyzasady
i formy wspierania rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych oraz zasady sprawowania pieczy zastępczej. Ponadto określa zadania
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej, jak      
iźródłoichfinansowania.Nacisknałożonynadziałaniainstytucjipromującychrodzicielstwo
zastępczemanaceluwsparcienaturalnegośrodowiskadzieckaoznaczającegojegorodzinę.
Zgodnie z zarządzeniem nr 61/2011 Starosty Łukowskiego z dnia 8 listopada 2011
roku,PowiatoweCentrumPomocyRodziniewŁukowiewyznaczonezostałonaorganizatora
rodzinnejpieczyzastępczejwPowiecieŁukowskim.
   Program Rozwoju Pieczy Zastępczej, będący wyrazem troski o sytuację rodzin
wPowiecie Łukowskim, stanowi spójny system, który istnieć ma w oparciu o dobrą
współpracę wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się tematyką pieczy zastępczej.
Promocja, poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne i rodzinne, profilaktyka
iwsparcie – wszystkie te obszary działania dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej
znalazły odzwierciedlenie w niniejszym Programie. Program ma charakter uzupełniający
istniejące już formy pomocy świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wŁukowie rodzinom zastępczym oraz usamodzielnianym wychowankom iwychodzi
naprzeciwspecyficznympotrzebomtychrodziniosób.
Niniejszy program zawiera diagnozę sytuacji pieczy zastępczej na terenie Powiatu
Łukowskiego. Przedstawia charakterystykę rozwoju pieczy zastępczej. Istotną część
programustanowicelgłównyiceleszczegółoweorazprzewidywaneefektyosiąganiacelów.
3

Realizacja przyjętych w programie celów pozwoli na zmniejszenie liczby dzieci
umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na rzecz rodzinnej pieczy
zastępczej oraz przyczyni się do zmniejszenia skali niedostosowania społecznego wśród
dzieciimłodzieżyopuszczającejpieczęzastępczą.
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2.

Podstawyprawne

PowiatowyProgramRozwojuPieczyZastępczejbędzierealizowanywoparciuonastępujące
aktyprawne:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U.2009.114.946,zpóźn.zm.),
2. KonwencjaoPrawachDziecka(Dz.U.1991.120.526),
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy

(Dz.U.2015.583zpóźn.zm),
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczyzastępczej(tj.Dz.U.2015.332),
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z

2015.163zpóźn.zm.),
6. Ustawazdnia26października1982r.owychowaniuwtrzeźwości

iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U.2012.1356 z późn.
zm.),
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(tj.Dz.U.2012.124),
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie(Dz.U.z2013r.poz.182zpóźn.zm.),
9. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.

2004.256.2572,zpóźn.zm.),
10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznegoiowolontariacie(tj.Dz.U.2014.1118zpóźn.zm.),
11. Ustawazdnia5czerwca1998r.osamorządziewojewództwa(Dz.

U.2013.596zpóźn.zm.),
12. Ustawazdnia5czerwca1998r.osamorządziepowiatowym(Dz.

U.2013.595zpóźn.zm.),
13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

2013.594zpóźn.zm.)
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3.

Charakterystykaśrodowiskalokalnego

3.1.PowiatŁukowskiiwystępującewnimproblemyspołeczne
PowiatŁukowskizostałutworzonyw1999rokuwramachreformyadministracyjnej,
JegosiedzibąjestmiastoŁuków,położonyjestwpółnocnejczęściwojewództwalubelskiego
i graniczy z powiatami: ryckim, lubartowskim, radzyńskim, bialskim i siedleckim.       
Powierzchniapowiatuwynosi1394,09km2,costanowi5,55%powierzchniwojewództwa.
Napoziomiesamorządupowiatowegozadaniazzakresupomocyspołecznejisystemu
pieczy zastępczej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast na szczeblu 
samorządu gminnego zadania z zakresu pomocy społecznej realizują ośrodki pomocy        
społecznej.
NatereniePowiatuŁukowskiegofunkcjonują:
gminymiejskie:Łuków,StoczekŁukowski;
gminy wiejskie:Adamów,Krzywda, Łuków,Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski,
Trzebieszów,Wojcieszków,WolaMysłowska.
PoniższetabeleprezentująpodziałludnościzamieszkującejPowiatŁukowskizewzględu
napłećorazgrupywiekowe:
Lata

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

2011

55231

54661

109892

2012

55098

54457

109555

2013

54953

54372

109325

(Tab.1PodziałludnościPowiatuŁukowskiegozewzględunapłećwlatach20112013r.).

Lata

Wwiekuprzedprodukcyjnym

Wwiekuprodukcyjnym

Wwiekupoprodukcyjnym

2011

22,1%

61,6%

16,3%

2012

21,8%

61,5%

16,7%

2013

21,4%

61,5%

17,1%

(Tab.2PodziałprocentowyludnościPowiatuŁukowskiegozewzględunagrupęwiekowąwlatach20112013
r.).
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WPowiecieŁukowskimw2013rokufaktyczniemieszkało109325osób(stanna
31.12.2013r.). Długoterminowe prognozy demograficzne przewidują postępujący spadek  
ludnoścido103038osóbw2020r.Liczbaludnościpowiatustanowiła5,07%ogółuludności
zamieszkującejwojewództwolubelskie.
GłówneproblemyrodzinwPowiecieŁukowskimwynikajązbezrobocia,wiążącego
się z nim alkoholizmu, przemocy fizycznej i psychicznej oraz ubóstwa, co w rezultacie    
prowadzidobezradnościwsprawachopiekuńczowychowawczych.Problemtendotyczynie
tylko dorosłych, ale w sposób szczególny dotyka dzieci, które nie znajdują oparcia i        
właściwejopiekiwewłasnejrodziniebiologicznej.Rodziceniewłaściwiewypełniającyswą
funkcję opiekuńczo wychowawczą mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej       
pozbawieni.
Do głównych powodów umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie
Łukowskimnależyzaliczyć:
sieroctwo,
półsieroctwo,
uzależnienierodziców,
przemocwrodzinie,
bezradnośćwsprawachopiekuńczowychowawczych,
niepełnosprawnośćconajmniejjednegozrodziców,
długotrwałelubciężkiechorobyconajmniejjednegozrodziców.
Wzwiązkuzpowyższymdzieciobejmowanesąróżnymiformamiopiekizastępczejtj.
umieszczanesąwrodzinachzastępczychlubplacówkachopiekuńczowychowawczych.
WPowiecieŁukowskimwgstanunamarzec2015funkcjonuje63rodzinyzastępcze
w których umieszczonych jest 86 dzieci oraz 3 placówki w których umieszczonych jest
łącznie65dzieci.
Podziałrodzinzastępczychorazplacówekobrazująponiższetabele:
Lp. Rodzajerodzinzastępczych

Liczbarodzin

Liczbadzieci

1.

Spokrewnionezdzieckiem

43

63

2.

Niezawodowe

20

23

3.

Zawodowe

0

0

4.

Zawodoweocharakterzepogotowiarodzinnego

0

0

5.

Zawodowespecjalistyczne

0

0
7

6.

RodzinneDomyDziecka
Ogółem

0

0

63

86

(Tabela.3PodziałrodzinnejpieczyzastępczejwPowiecieŁukowskimdanenamarzec2015r.).

Lp. Nazwaplacówki

Liczbadzieci

1.

PlacówkaWielofunkcyjnawŁukowie

21

2.

DomDzieckawRadoryżuSmolanym

31

3.

PogotowieOpiekuńczewStoczkuŁukowskim

13

Ogółem

65

(Tab.4Podziałinstytucjonalnejpieczyzastępczejwpowieciełukowskimdanenamarzec2015r.).

3.2.Instytucjewspierającerealizacjęzadańwramachpieczyzastępczej

      W Powiecie Łukowskim funkcjonują następujące instytucje, których działalność          
statutowa związana jest ze wsparciem i oddziaływaniem na pieczę zastępczą i rodziny
naturalne.
L.p.

Nazwa

Działalność

1.

PowiatoweCentrumPomocy

Zapewnienieopiekiiwychowaniadzieciom

RodziniewŁukowie

całkowicielubczęściowopozbawionymopieki
rodzicielskiej w formach instytucjonalnych, wsparcia
dziennego i opiece rodzinnej. Ocena funkcjonowania
rodzinyzastępczej.

2.

OśrodkiPomocySpołecznej

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

2MiejskieOśrodki

iświadczeń rodzinnych na terenie podległej gminy.

PomocySpołecznej
9Gminnych
OśrodkówPomocy

Praca

z

rodzicami

biologicznymi

dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej ukierunkowana
napowrótdziecidorodzinbiologicznych.

Społecznej
3.

4.

KomendaPowiatowaPolicji

Monitorowanieprzestrzeganiaprawa,zapewnienie

wŁukowie.

porządkuibezpieczeństwanatereniePowiatu

2komisariatyPolicji.

Łukowskiego.

SądRejonowywŁukowie

Postępowaniasądowewsprawachrodzinnychi

WydziałRodzinnyi

nieletnich.
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Nieletnich.
5.

PoradniaPsychologiczno

Poradnictwo rodzinne, zawodowe, psychologiczne,

PedagogicznawŁukowie.

pedagogiczne,logopedyczne.

6.

PowiatowyUrządPracy.

Poradnictwoiszkoleniazawodowe.

7.

PogotowieOpiekuńczew

Zadaniaprzewidzianedlaplacówek

StoczkuŁukowskim.

opiekuńczowychowawczych typu interwencyjnego
isocjalizacyjnego.

8.
9.

DomDzieckawRadoryżu

Zadaniaprzewidzianedlaplacówek

Smolanym.

opiekuńczowychowawczychtypusocjalizacyjnego.

PlacówkaWielofunkcyjnaw

Zadaniaprzewidzianedlaplacówek

Łukowie.

opiekuńczowychowawczych typu interwencyjnego
isocjalizacyjnego.

10.

SpecjalnyOśrodek

Pomocosobomwkryzysie:ofiaromprzemocy,

PoradnictwaRodzinnegoi

przestępstw,wypadków,osobomuzależnionym,

InterwencjiKryzysowejw

przechodzącym kryzysy małżeńskie, rodzinne oraz

Łukowie.

poradnictwo socjalne, pedagogiczne, psychologiczne,
prawne.



3.3.Rodzinnapieczazastępcza

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Starosta       
Łukowski zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze oraz 
rodzinnedomydzieckazapewniajądzieckucałodobowąopiekęiwychowanie,
wszczególnościumożliwiajądostępdoświadczeńzdrowotnych,rozwójuzdolnień
i zainteresowań, zaspokajają potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz  
religijne dziecka. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości     
osobistej.
ZgodniezeznowelizowanąUstawąowspieraniurodzinyisystemiepieczyzastępczej
zadaniapowiatuobejmują:
1)

opracowanie i realizację 3letnich powiatowych programów dotyczących

rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin
zastępczychzawodowych;
9

1)

zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych

zawodowych, rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinnych domach dziecka
orazplacówkachopiekuńczowychowawczych;
2)

organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny

zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe, rodzinne domy dziecka oraz
placówkiopiekuńczowychowawczeiregionalneplacówkiopiekuńczoterapeutyczne,
przezwspieranieprocesuusamodzielnienia;
3)

tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych

zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych, rodzinnych domów dziecka
irodzinpomocowych;
4)

prowadzenie placówek opiekuńczowychowawczych oraz placówek wsparcia

dziennegoozasięguponadgminnym;
5)

organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin

zastępczych niezawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin
pomocowych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzeniarodzinnegodomudziecka;
6)

organizowaniewsparciadlarodzinnejpieczyzastępczej,wszczególnościprzez

tworzeniewarunkówdopowstania:
a)

grupwsparcia,

a)

specjalistycznegoporadnictwa,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo

wychowawczych;
7)

wyznaczenieorganizatorarodzinnejpieczyzastępczej;

8)

zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku,

niezbędnychbadańlekarskich;
9)

prowadzenie rejestru danych, o osobach zakwalifikowanych do pełnienia

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do
10

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej
zawodowej,rodzinyzastępczejniezawodowejlubprowadzącejrodzinnydomdziecka;
10)

kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie
zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej albo rodzinnym domu
dziecka;
11)

finansowanie:

a)

świadczeńpieniężnychdotyczącychdziecizterenupowiatu,umieszczonychw

rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych niezawodowych,
rodzinnych domach dziecka,placówkach opiekuńczowychowawczych,regionalnych
placówkachopiekuńczoterapeutycznych,interwencyjnychośrodkachpreadopcyjnych
lubrodzinachpomocowych,najegoterenielubnaterenieinnegopowiatu,
a)

wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych,

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych w rodzinnym domu
dziecka,
b)

pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny

zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka,
placówki opiekuńczowychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo
terapeutyczne,
c)

szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz
szkoleńdlarodzinzastępczychzawodowych,rodzinzastępczychniezawodowychoraz
prowadzącychrodzinnedomydziecka,
10) sporządzanie sprawozdań rzeczowofinansowych z zakresu wspierania rodziny i   
systemu pieczy zastępczej oraz przekazanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji
elektronicznej,zzastosowaniemsystemuteleinformatycznego.
Zadaniamizleconymipowiatuzzakresuadministracjirządowejsą:
realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny
isystemupieczyzastępczej;
finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców z uregulowaną
sytuacjąprawnąwzakresieichpobytuwPolsce.
Formamirodzinnejpieczyzastępczejsą:
1.

Rodzinazastępcza:
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spokrewniona,
niezawodowa,
 zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
1.

Rodzinnydomdziecka.
Na terenie Powiatu Łukowskiego w 2014 roku funkcjonowało 68 rodzin zastępczych,

wktórych wychowywało się 97 dzieci. Wśród rodzin tych 46 to rodziny spokrewnione
wychowujące 69 dzieci, a 22 to rodziny niezawodowe wychowujące 28 dzieci. Rodzinne 
domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze aktualnie nie funkcjonują na terenie  Powiatu
Łukowskiego.

(Wykres1.Zestawienieilościrodzinzastępczychorazdzieciwrodzinachzastępczychwlatach20122014.)
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Wykres2.IlośćrodzinzastępczychidzieciwrodzinachzastępczychnatereniePowiatuŁukowskiegow2013r.,
zpodziałemnaposzczególnegminy.)

(Wykres3.IlośćrodzinzastępczychidzieciwrodzinachzastępczychnatereniePowiatuŁukowskiegow2014
r.,zpodziałemnaposzczególnegminy.)

3.4.Instytucjonalnapieczazastępcza

Dzieciompozbawionymczęściowolubcałkowicieopiekirodzicielskiejpowiat
zapewniaopiekęiwychowaniewcałodobowychplacówkachopiekuńczo–wychowawczych.
NatereniePowiatuŁukowskiegofunkcjonujątrzyplacówkiopiekuńczo–wychowawcze:
DomDzieckawRadoryżuSmolanym,
PlacówkaWielofunkcyjnawŁukowie,
PogotowieOpiekuńczewStoczkuŁukowskim.
DomDziecka wRadoryżuSmolanymjestplacówkąopiekuńczowychowawczątypu
socjalizacyjnego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo  wychowawczych. Dom Dziecka zapewnia
całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodzicielskiej, dla których nieustanowiono rodzinnej formy pieczy zastępczej do uzyskania
pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, na dotychczasowych zasadach, do czasu
ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. 
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Doplacówki opiekuńczowychowawczej kieruje Starosta Łukowski na podstawie
postanowieniasądu,wuzasadnionychprzypadkachprzyjęciedzieckanapobytkrótkotrwały
bez skierowania może nastąpić na prośbę dziecka, na wniosek jego rodziców lub opiekuna
prawnego.
W placówce funkcjonują dwie grupy wychowawcze, z których każda dysponuje
autonomicznym segmentem z aneksem kuchennym, pokojami mieszkalnymi, świetlicą
rekreacyjną, pokojem cichej nauki oraz zapleczem sanitarnym. W placówce obok
wychowawcówsązatrudnieni:psycholog,pedagogorazpracowniksocjalny.
PogotowieOpiekuńczewStoczkuŁukowskimjestjednostkąorganizacyjnąsystemu
pieczyzastępczejiwspieraniarodziny,powołanąwceluwykonywaniazadańwłasnych
PowiatuŁukowskiegowzakresiecałodobowejopiekinaddziećmi,jeżelipotrzebytestalelub
okresowoniemogąbyćzaspokajanewdomurodzinnym.Pogotowiezapewniadziecku
całodobowąopiekęorazwychowanierealizujączadaniaprzewidzianedlaplacówki
opiekuńczowychowawczejtypuinterwencyjnegoisocjalizacyjnego.PogotowieOpiekuńcze
ma na celu głównie przyjmowanie dzieci wsytuacjach wymagających natychmiastowego
rozpoczęciasprawowaniaopiekiiwychowania.
Podstawą przyjęcia dzieckajest skierowanie wydane przez Starostę Łukowskiego na
podstawie postanowienia sądu. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt
krótkotrwały bez skierowania do Pogotowia może nastąpić na prośbę dziecka, na wniosek
jego rodziców lub opiekunów prawnych. Pogotowie zapewnia dziecku całodobową opiekę
oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczowychowawczej
typu interwencyjnego, a także łączy całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne
isocjalizacyjneskierowanenadzieckoijegorodzinę.
Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie jest kolejną palcówką  realizującą zadania
przewidziane

dla

placówki

opiekuńczowychowawczej

typu

interwencyjnego

isocjalizacyjnego, a także działania terapeutyczne,  interwencyjne i socjalizacyjne
skierowane na dziecko i rodzinę dziecka. Do Placówki dzieci kieruje Starosta Łukowski na
podstawie postanowienia sądu. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt
krótkotrwałybezskierowaniadoplacówkimożenastąpićnaprośbędziecka,nawniosekjego
rodzicówlubopiekunaprawnego.
Placówkamieścisięwbudynkuwolnostojącym,połączonymłącznikiemzsalą
rekreacyjnosportową.Jesttobudynekpogeneralnymremoncie,którymiałmiejscew2010
roku.Ponadtodziecimajądodyspozycjiplaczabaw,natereniektóregomogąspędzaćwolny
czas.
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Instytucja

DomDzieckaw

Placówka

Pogotowie
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33
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23

18

16

LiczbaDzieci
umieszczonych
wplacówce
ogółem
(Tab. 5 Liczba dzieci skierowanych i przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych w latach
20122014.)

(Tab.6Liczbadzieciskierowanychiprzebywającychwplacówkachopiekuńczo–wychowawczychwlatach
20122014,zpodziałemnaplacówkiigminyzktórychpochodzą)

3.5.Usamodzielnieniwychowankowie
   Ustawazdnia 9czerwca2011r.owspieraniurodziny isystemiepieczyzastępczej
określazakres,formyizasadyusamodzielnianiawychowankówpieczyzastępczej(rodzinnej
iinstytucjonalnej)oddzielająctęgrupęwychowankówodusamodzielniającejsięmłodzieży
opuszczającej domy pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi (jednostki
pomocy społecznej), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapeutyczne,schroniskadlanieletnichitp.(placówkidziałającewsystemieedukacji),
zakładypoprawcze.Procesusamodzielnieniatejdrugiejgrupywychowankówprzebiegaćma,
jak dotychczas, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Konsekwencją takich rozstrzygnięć  jest zróżnicowanie zakresu i zasad przyznawania
pomocy; prowadzenie dwóch różnych procedur usamodzielnienia. Przepisy przejściowe
ustawy owspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określają również zasady
postępowaniawobecosób,którerozpoczęłyprocesusamodzielnieniaprzed1stycznia2012r.,
wprowadzająctymsamymtrzeciąprocedurępostępowania.
Zgodniezw/wustawąosobomusamodzielniającymsię:
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1.

Przyznajesiępomoc:
rzeczowąnazagospodarowaniewwysokości1500lub3000złwsytuacjigdy

osobausamodzielnianialegitymujesięorzeczeniemostopniuniepełnosprawności,
finansowąnakontynuowanienaukiwwysokości500złmiesięczniewokresie
naukiniedłużejjednakniżdoukończenia25rokużycia,
finansowąnausamodzielnieniepozakończeniunaukiwwysokości:
w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających rodzinę zastępczą
spokrewnionąiprzebywającychwniejconajmniej3lataniemniejniż3300zł,
w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową,
zawodową,rodzinnydomdziecka,placówkęopiekuńczoterapeutycznąniemniejniż
6600złjeżeliprzebywałypowyżej3lat,niemniejniż3300złjeżeliprzebywałyod2
do3lat,niemniejniż1650 złjeżeliprzebywałyponiżej2lat,niekrócejjednakniż
przezokresroku.
2.

Udzielasiępomocywuzyskaniu:
Odpowiednichwarunkówmieszkaniowych,
Zatrudnienia.

3.

Zapewniasiępomocprawnąipsychologiczną.

Rodzajepieczyzastępczej

2013

2014

Rodzinneformypieczyzastępczej

12

7

Placówkiopiekuńczowychowawcze

15

3

Razem

27

10


(Tab.7Liczbaosóbopuszczającychposzczególneformypieczyzastępczejwlatach20132014)

(Tab. 8 Liczba osób korzystających z pomocy rzeczowej na zagospodarowanie, pomocy pieniężnej na   
kontynuowanienaukiorazpomocypieniężnejnausamodzielnieniewlatach20132014)

Jednymznajwiększychproblemówosóbusamodzielnianych,opuszczającychpieczę
zastępczą, jest trudność w pozyskiwaniu mieszkania i tym samym stworzenia sobie
odpowiednichwarunkówmieszkaniowych.Ponadtoosobytecechujeczęstobierność,
niechęć do zmian w swoim życiu, niejednokrotnie zbyt niska motywacja do
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zdobywania wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych. Okoliczności te utrudniają
realizację programów usamodzielnienia. Dlatego celowe jest podejmowanie działań
wspierającychprocesusamodzielnienia,abymógłonprzebiegaćwszerszymzakresie
i bardziej efektywny sposób, umożliwiający młodym osobom rozpoczęcie
samodzielnego życia. Okres 20152017r., będzie stanowił wyzwanie dla jednostek
pomocy społecznej gmin powiatu łukowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łukowie – Organizatora Pieczy Zastępczej, wkwestii stworzenia
usamodzielniającym się wychowankom przebywającym w pieczy zastępczej,
warunków do aktywizacji społecznej, zawodowej i mieszkaniowej. Działania
wzakresietworzeniawarunkówniezbędnychdoskutecznegousamodzielnienianależy
równieżskierowaćdoopiekunówusamodzielnienia.
Podejmowanie

działań

wobec

usamodzielnianych

wychowanków

będzie

wielokierunkowe oraz interdyscyplinarne, z wykorzystaniem zasobów i możliwości
gmin,zktórychwychowankowiesięwywodzą,aktórzypoosiągnięciupełnoletniości
lub zakończeniu edukacji powrócą do środowisk pochodzenia. Koniecznym jest
podejmowanie licznych przedsięwzięć w kierunku nawiązywania współpracy
zorganizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania pomocy wychowankom
usamodzielniającymsięimającymtrudnościwadaptacjiwśrodowiskulokalnym.
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4.Program
4.1.Cele,zadaniaidziałaniawramachprogramu

Założono,żerealizacjapolitykiprorodzinnejprzyniesielepszeefekty,jeżelibędziemiała
charakter systemowy i zintegrowany, z udziałem wielu podmiotów  działających na rzecz
rodziny, w szczególności samorządów lokalnych, kościołów, związków wyznaniowych oraz
organizacjipozarządowych.
Opracowującitworzącsystemopiekinaddzieckiemirodzinąszczególnieistotnejest
włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku lokalnym wspierających
iwspomagającychdzieckoirodzinę,poprzezwcześniejustalonekierunkidziałańtj.:
wzmocnienierodzinywwypełnieniujejfunkcjiopiekuńczowychowawczej;
organizowaniepomocyinstytucjonalnejwsytuacjachkryzysowych;
współpracainstytucji;
wysokistandardusług.

Głównymcelemstrategicznymniniejszegoprogramujest:
Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój pieczy zastępczej
w celu zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w warunkach zbliżonych
do rodziny naturalnej
Celeszczegółowe:
Wspieranierozwojuróżnychformrodzicielstwazastępczego;
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Tworzenie

systemu

wsparcia

rodzin

zastępczych

oraz

dzieci

umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych w tym typu
rodzinnego;
Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania się
pełnoletnichwychowanków;
Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
opuszczającejpieczęzastępczą.
Poniżejprzedstawionoceleszczegółoweizwiązaneznimidziałania:
Wspieranierozwojuróżnychformrodzicielstwazastępczego
1.

Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o formach rodzicielstwa zastępczego

zuwzględnieniem nowych form rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych
zdzieckiem.Szerzenieideirodzicielstwazastępczegopoprzez:
organizowanieimprezokolicznościowych,piknikównp.:dzieńrodzicielstwazastępczego.
ogłoszeniawparafiachPowiatuŁukowskiego,
artykułyprasowe,
programywlokalnychmediach.
2.Pozyskanienowychrodzinzastępczychwcharakterze:
a)rodzinyzastępczej:
spokrewnionej,
niezawodowej,
 zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej
specjalistycznej;
b)rodzinnegodomudziecka.
3.  Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych i zawieranie umów
cywilnoprawnychwsprawieopiekiiwychowaniapowierzonychimdzieci.
4.Zatrudnieniekoordynatorówrodzinnejpieczyzastępczej.
Tworzeniesystemuwsparciarodzinzastępczychorazdzieciumieszczonych
wplacówkachopiekuńczowychowawczychwtymtypurodzinnego
1. Budowanie sieci i wypracowanie form współpracy z instytucjami i organizacjami
pozarządowymidziałającyminarzeczdzieckairodziny.
2. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w  tym psychologicznego, prawnego,
pedagogicznego dla rodzin zastępczych w sytuacji kryzysowej oraz dzieci przebywających
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wplacówkachopiekuńczowychowawczych.
3.Wdrożeniesystemucyklicznychszkoleńdlafunkcjonującychrodzinzastępczych.
4.  Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
wramachgrupwsparciaorazrodzinpomocowych.
Organizowaniepomocyiwsparciawprocesieusamodzielnianiasięiintegracji
ześrodowiskiempełnoletnichwychowankówpieczyzastępczej
1. Wyrównanie szans wchodzenia w dorosłe życie usamodzielnianych wychowanków,
poprzez objęcie ich pomocą pedagogiczną, psychologiczną, prawną, socjalną, doradztwem
zawodowym.
2. Organizowanie/ umożliwianie odbycia szkoleń dla wychowanków pozwalających na
podnoszenieichkompetencjispołecznychizawodowych.
3. Pozyskanie bazy lokalowej i utworzenie mieszkań chronionych, mieszkań
usamodzielnieniawychowankówrodzinzastępczychiplacówek.
4.  Realizacja indywidualnych programów usamodzielnienia, w sposób umożliwiający
samodzielneżyciepozasystemempomocyspołecznej.
Zapobieganieniedostosowaniuspołecznemuiprzestępczościwśróddzieciimłodzieży
opuszczającejpieczęzastępczą
1. Współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych
iwychowawczychwychowanków.
2.Rozwijaniezainteresowańdzieciimłodzieży,współpracazinstytucjamiiorganizacjami
wcelu podejmowania działań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdolności dzieci
umieszczonychwpieczyzastępczej.
3. Organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego, zimowego; pomoc
wdofinansowaniukolonii,obozów.
4. Analiza i rozwiązywanie problemów opiekuńczowychowawczych, koordynowanie
działańosóbiinstytucjinarzeczpoprawysytuacjirodzinpotrzebującychwsparcia.

Wramachrealizowanegoprogramuprzewidzianesąnastępującezadania:
1)

Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej – dotarcie do jak najszerszej

grupymieszkańcówpowiatu,zaistnieniewichświadomościorazpozyskanienowych
kandydatów

na

rodziców

zastępczych

ze

szczególnym

uwzględnieniem

niespokrewnionychzdzieckiemrodzinzastępczych.
1)

Specjalistyczne szkolenia dla rodziców zastępczych – mają na celu

podniesienie kompetencji opiekuńczowychowawczych rodziców zastępczych,
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wspieranieichwpełnieniurólrodzicielskichiwychowawczych,dostarczaniewiedzy
iumiejętności w zakresie opieki i wychowania dzieci, pomaganie w prowadzeniu
mediacji w sytuacjach konfliktowych, rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz
udzielaniepomocyrodzinomwzakresiebudowaniaprawidłowejwięziemocjonalnej,
atakżedostarczeniewsparciawprzygotowaniuwychowankówdousamodzielnienia.
2)

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne –

udzielane  rodzinom zastępczym w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo
wychowawczych.
3)

Wsparcie

procesu

usamodzielnienia

wychowanków

–

udzielanie

specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, doradczej oraz
poprawę ich sytuacji bytowej poprzez udzielanie pomocy na zagospodarowanie
iusamodzielnienie.
4)

Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych – dzięki prowadzonej

kampanii propagującej idee rodzicielstwa zastępczego, po pozyskaniu grupy osób
zdecydowanychnapodjęcieopiekinaddziećmiwymagającymitakiejformywsparcia.
6)Ustala się limit tworzenia zawodowych rodzin zastępczych na dany rok:
w2015r.1
w2016r.1
w2017r.2

4.2.AnalizaSWOT
Analiza SWOT, określająca cele i kierunki Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, służy
dookreśleniafaktycznegostanurzeczyizasobówzpunktuwidzeniaichwpływuna
ograniczenielubstymulacjęprocesówwzakresiepieczyzastępczej.

        W celu uzyskania jasnej analizy mocne i słabe strony traktuje się jako czynniki             
wewnętrzne, z punktu widzenia społeczności lokalnej na którą mają bezpośredni wpływ

natomiast szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne wynikające z niezależnych zmian              
wotoczeniu.
         Analiza SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki
mającewpływnabieżącąiprzyszłąsytuacjęprzedmiotubadańna:
mocne strony wewnętrznepozytywnesilnestronyśrodowiskalokalnego,którenależy
umiejętniewykorzystaćwceluzwiększenialiczbyrodzinzastępczych.
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słabe strony  wewnętrzne negatywne  to konsekwencja ograniczeń utrudniających     
zwiększenieliczbyrodzinzastępczychnatereniePowiatuŁukowskiego.
szanse zewnętrznepozytywneczynnikipozwalającenarozwójipromocjęrodzicielstwa
zastępczego. Szanse mają pozytywny wpływ na ekspansję i pokonywanie barier płynących
zotoczenia,
zagrożenia  zewnętrzne negatywne  ich istnienie ma negatywny  wpływ na rozwój        
orazniepozwalanapełnewykorzystanieszansisilnychstron.
OgólnezałożeniawynikającezanalizySWOTmająnacelu:
opieraniesięnamocnychstronach,
eliminacjęsłabychstron,
wykorzystywanieszans,
unikaniezagrożeń.

MOCNESTRONY(Strengths)

CZY

SŁABESTRONY(Weaknesses)

WYKSZTAŁCONAIDOŚWIADCZONA

BRAKCHĘTNYCHDOTWORZENIERODZIN

N

KADRAPRACOWNIKÓWPCPR,

ZASTĘPCZYCHZAWODOWYCH,

NI

WSPARCIEZESTRONYINSTYTUCJI
BRAKIFINANSOWENASZKOLENIAKADRY
IORGANIZACJIŚWIADCZĄCYCHPOMOC

POMOCYSPOŁECZNEJ,

RODZINIE,

BRAKMIESZKAŃCHRONIONYCHDLA

WSPIERANIEOSÓBPROWADZĄCYCH

USAMODZIELNIANYCHWYCHOWANKÓW

E

RODZINNEFORMYPIECZYZASTĘPCZEJ,

RODZINZASTĘPCZYCHIPLACÓWEK

W

DOSTĘPDOSPECJALISTYCZNEGO,

OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZYCH.

NĘ

PORADNICTWADLARODZIN

KI
W

TR

ZASTĘPCZYCH.

ZN
E

SZANSE(Opportunities)

ZAGROŻENIA(Threats)
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CZY
N
NI
KI

STWORZENIESPRAWNEGOSYSTEMU

SŁABYPRZEPŁYWINFORMACJIMIĘDZY

KOORDYNACJI,WSPÓŁPRACYINSTYTUCJI

INSTYTUCJAMIIORGANIZACJAMI

ZAJMUJĄCYCHSIĘPOMOCĄDZIECKUI

WSPÓŁDZIAŁAJĄCYMIWZAKRESIE

RODZINIENATERENIEPOWIATU

POMOCYDZIECKUIRODZINIE,

ŁUKOWSKIEGO,

STANBUDŻETUPOWIATUŁUKOWSKIEGO.

POZYSKANIEŚRODKÓWFINANSOWYCH
ZEŹRODEŁZEWNĘTRZNYCH,

ZE

WSPÓŁPRACASPOŁECZEŃSTWA

W

LOKALNEGOZESŁUŻBAMIPOMOCY

NĘ

SPOŁECZNEJWZAKRESIEWSPARCIADLA

TR
ZN
E

RODZINZASTĘPCZYCH,
AKTYWNOŚĆORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCHWREALIZACJIZADAŃ
ZZAKRESUPOMOCYSPOŁECZNEJ.

4.3.Priorytety
1)

Upowszechnienieipodniesieniepoziomuwiedzynatematrodzicielstwazastępczego

natereniePowiatuŁukowskiego.
1)

Ścisła współpraca PCPR  z ośrodkami pomocy społecznej, zobligowanymi do        

podejmowania działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom
pozbawionymwłaściwejopiekirodzicówbiologicznych.
2)

Rozwijanieformwsparcianarzeczrodzinzastępczych.

3)

Kompleksowapomocdziecku.

4)

Organizowaniespotkańintegracyjnychpropagującychideerodzicielstwazastępczego.

5)

Organizowaniekampaniiinformacyjnoedukacyjnychdot.tematykipieczyzastępczej

natereniePowiatuŁukowskiego.
6)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi promującymi idee rodzicielstwa      

zastępczego.
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7)

Usprawnianieprzepływuinformacjipomiędzyinstytucjami.
4.4.Spodziewaneefekty
Oczekiwaneefektypowprowadzeniuwżycieniniejszegoplanu:
Wzrostświadomościszerokiejgrupyspołeczeństwaodnośnieopiekizastępczej;
Zmianapostrzeganiarodzicielstwazastępczego;
Pozyskaniekandydatównarodzicówzastępczych;
Podniesieniekwalifikacjiwzakresiesprawowanejprzezrodzinyzastępczefunkcji;
Rozwójporadnictwaspecjalistycznego,wtymrodzinnego;
Utworzeniezawodowychrodzinzastępczych;
Nawiązanie współpracy z  organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz

dzieckairodziny;
Powstaniemieszkańchronionychimieszkańusamodzielnienia;
Nawiązaniewspółpracyzwolontariuszami;
Lepszeprzygotowaniedzieciimłodzieżydosamodzielnegożycia,nabyciei
wykształcenieodpowiednichumiejętności,którepomogąwychowankomplacówkiprowadzić
samodzielneżyciepoosiągnięciupełnoletniości;
Wzmocnieniepotencjałuzawodowegowychowanków;
Zwiększeniepotencjałukulturowegodzieci;
Podniesienie poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży przebywających
wzastępczychformachopieki;
Stworzenie systemu współpracy między podmiotami działającymi na rzecz dziecka
irodziny;
Podniesienie kwalifikacji kadry i poprawa jakości usług świadczonych przez służby
społeczne.

4.5.Realizatorzy
Zadania wynikające z niniejszego programu będą realizowane przez Powiatowe   
Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie – jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na
tereniePowiatuŁukowskiegoprzywspółpracyponiższychinstytucji:
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MinisterstwoPracyiPolitykiSpołecznej;
LubelskiUrządWojewódzki;
StarostwoPowiatowewŁukowie;
Miejskieigminneośrodkipomocyspołecznej;
Poradniapsychologicznopedagogiczna;
Placówkioświatowe;
Placówkipomocyspołecznej;
Placówkiopiekuńczowychowawcze;
UrządWojewódzkiwLublinieWydziałPolitykiSpołecznej;
SądyRodzinne;
Kuratorzyzawodowiispołeczni;
Policja;
Organizacjepozarządowe;
Służbazdrowia;
Sponsorzy;
Lokalnemedia.
4.6.Beneficjenci

Wszelkieceleidziałaniazaplanowanedorealizacjiwramachniniejszegoprogramu
mająsłużyćpoprawiesytuacjirodzinbiologicznychizastępczychorazwychowującychsię
wnichdzieci.Adresatamiprogramusą:
Kandydacidopełnieniafunkcjirodzinzastępczychzawodowych;
Dzieciprzebywającewpieczyzastępczej;
Rodzinyzastępczeorazosobyprowadzącerodzinnedomydziecka;
Rodzinybiologicznedzieciumieszczonychwpieczyzastępczej;
Usamodzielnianiwychowankowieorazopiekunowieusamodzielnienia;
Kierownictwoikadraplacówekopiekuńczowychowawczych.
4.7.Miejsceiczasrealizacji
         Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Łukowskiego
nalata 20152017 będzie realizowany w 11 gminach. Zadania zaplanowane do realizacji
wramachprogramubędąwdrażanewformieciągłej.
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4.8.Źródłafinansowania
      Realizacja poszczególnych zadań dla osiągnięcia zamierzonych celów, odbywać się    
będziesukcesywnie,wścisłejzależnościodposiadanychzasobów/środkówfinansowych.
Programbędziefinansowanyześrodków:
Budżetówpowiatówzktórymizawartoporozumieniewsprawiefinansowaniapobytu
dzieciwpieczyzastępczej,
ŚrodkówprzyznanychdlaPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewŁukowie,
Budżetówsamorządówgminnych,
Odpłatnościrodzicówbiologicznych,
Dotacjicelowychzbudżetupaństwa,
EuropejskiegoFunduszuSpołecznego
ŚrodkówotrzymanychzbudżetuMinistraPracyiPolitykiSpołecznej,
ŚrodkówotrzymanychzSejmikuWojewództwaLubelskiego,
Dotacjiiśrodkówpochodzącychzinnychźródeł.

4.9.Monitoringiewaluacja

Wokresieobowiązywania,programbędzieanalizowanyimonitorowanyzewzględu
na skuteczność jego realizacji. Monitorowaniu podlegają wszystkie zadania zawarte w     
niniejszym programie, natomiast ewaluacji standardy i dostępność usług oraz realizacja
celów.
Monitoringodbywałbędziesiępoprzez:
Ocenęnowychwyzwańizagrożeń,
Coroczneraportowanieiocenęfaktycznegopostępuzzłożeniamiicelami.
NiniejszyPowiatowyProgramRozwojuPieczy ZastępczejnatereniePowiatuŁukowskiego
nalata20152017jestogólnyielastyczny,wzwiązkuzczymbędziepodlegałuaktualnianiu
wodpowiedzinapojawiającesiępotrzebyspołeczne.
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5.Podsumowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej, najważniejszej instytucji, oddziałującej na dziecko w pieczy zastępczej.
Mazazadanie współpracować z pozostałymi jednostkami samorządowymi, gminnymi
iinnymiwcelumaksymalizacjidostępnegowsparciadladzieciiichrodzin.Poprawajakości
życia małoletnich przebywających w pieczy zastępczej, ich opiekunów oraz
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej możliwa jest, gdy istnieją jasno
określone cele, działania oraz  zadania do realizacji. Wyrazem dążenia  do sprecyzowania
podejmowanych działań jest powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015
2017. Stanowi on podwaliny budowy efektywnego systemu rozwoju różnorodnych form
pieczyzastępczej.
Program powstał w celu zapewnienia każdemu dziecku całkowicie lub częściowo
pozbawionemuopiekirodzicówbiologicznych,stabilnego,trwałegoirodzinnegośrodowiska
wychowawczego.Opiekanaddzieckiemirodzinąwykonywanawramachpomocyspołecznej
winnabyćzgodnazpodstawamiprawarodzinnego,uwzględniającprzedewszystkimzasadę
autonomiirodzinyiprymaturodzicówdowychowaniadziecka.
Biorącpoduwagękierunkipolitykiprorodzinnejnasuwasięwniosekmówiącyotym,
że samorząd powiatowy odpowiedzialny za realizację określonych zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, powinien dążyć do jak najszybszego
wprowadzenia zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, jak również wybierania
korzystnychekonomicznierozwiązańwtymzakresie.
Zakładasię,iżrealizacjaprogramuumożliwiwkilkuletniejperspektywieograniczenieliczby
dzieciumieszczonychwplacówkachopiekuńczo–wychowawczychnarzeczrozwoju
rodzinnejpieczyzastępczej,cowkonsekwencjidoprowadzidominimalizacjiwystępowania
zjawiskasieroctwaspołecznego.
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