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I. Wstęp 

 

System pieczy zastępczej to zbiór zintegrowanych działań osób i instytucji, 

którego celem jest zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom 

pozbawionym opieki rodzicielskiej. 

Program został opracowany w oparciu o analizę sytuacji rodzinnej pieczy 

zastępczej powiatu wrzesińskiego. Uwzględnia on również potrzeby wynikające 

z konieczności umieszczenia dzieci poza rodzinami biologicznymi. Zgodnie 

z Konwencją o Prawach Dziecka każdy małoletni ma prawo do wychowania 

w rodzinie. W sytuacji gdy, z jakichś względów,  rodzice biologiczni nie mogą lub nie 

są w stanie sprawować opieki i wychowywać swojego dziecka, zostaje ono na 

postawie postanowienia sądu skierowane do pieczy zastępczej.  

Pierwszy Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Wrzesińskim został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu we Wrześni  nr 220/XXXV/2013 

z dnia 28.11.2013 r. i obowiązywał w latach 2014-2016. Po upływie tego okresu Rada 

Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 172/XXVIII/2017 z dnia 24.01.2017 r. ustanowiła 

kolejny program na lata 2017-2019. W związku z jego zakończeniem oraz 

szczegółową analizą zawartym w nich zapisów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni przystąpiło do pracy nad programem na lata 2020-2022, którego treść 

obejmuje niniejszy dokument.  

Program jest zgodny z dokumentami oraz aktami prawnymi dotyczącymi pieczy 

zastępczej, które przyjęte zostały na wyższych szczeblach struktury samorządowej 

oraz państwowej. Wśród nich należy wymienić Wielkopolski Program Wspierania 

Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, ustawami dotyczącymi tej tematyki oraz 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Zgodnie z art. 180 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy 

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. do zadań własnych powiatu w ramach pieczy 

zastępczej należy: 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych; 
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2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 

i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia; 

4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka i rodzin pomocowych; 

5.  prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

6.  organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego; 

7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstawania: 

a) grup wsparcia, 

b) specjalistycznego poradnictwa; 

8. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

9. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku 

niezbędnych badań lekarskich; 

10. prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia lub pełniących pieczę 

zastępczą; 

11. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 

12. finansowanie: 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 
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interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego. 

 

Wyżej wymienione zadania, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wrzesińskiego 

nr 40/2011 z dnia 27 października 2011 roku, organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej w Powiecie Wrzesińskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni. 

W związku z rozwijającą się sytuacją społeczną w kraju oraz zmianami 

w prawodawstwie zadania realizowane w ramach programu mogą ulegać zmianom 

bądź uzupełnieniom. 
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II. Cele programu 

 

Celem strategicznym programu jest tworzenie nowych oraz rozwój i wsparcie 

istniejących form pieczy zastępczej na terenie powiatu wrzesińskiego. By móc 

skutecznie realizować ten cel programu określono cele operacyjne. 

 

 

 

 

 

I cel operacyjny:

Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem poza 
środowiskiem naturalnym oraz rozwijanie współpracy z 

rodziną naturalną

Kierunki działania:

1. Promowanie 
rodzicielstwa zastępczego

2. Wsparcie rodzin 
zastępczych w 

podejmowanie działań 
związanych z powrotem 

dziecka do rodziców 
biologicznych

3. Pozyskiwanie 
kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, 
prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka, rodziny 

pomocowej

II cel operacyjny:

Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

Kierunki działania:

1. Przygotowywanie 
wychowanków placówek 

opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
rodzin zastępczych do 

procesu usamodzielniania

2. Kształtowanie 
pozytywnego wizerunku 

wychowanka pieczy 
zastępczej

3. Udzielanie wsparcia 
osobom usamodzielnianym 

opuszczającym pieczę 
zastępczą



7 
 

 

 

 

 

 

III cel operacyjny:

Podniesienie jakości świadczonych usług 
w zakresie pieczy zastępczej

Kierunki działania:

1. Doskonalenie zawodowe 
kadry realizującej zadania 

z zakresu pieczy zastępczej

2. Udział pracowników 
wykonujących zadania 

z zakresu pieczy zastępczej 
w szkoleniach
i konferencjach

3. Współpraca 
z pracownikami Ośrodków 

Pomocy Społecznej 
z terenu powiatu 

wrzesińskiego

IV cel operacyjny:

Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w powiecie 
wrzesińskim

Kierunki działania:

1. Zapewnienie współpracy 
z koordynatorami rodzinnej 

pieczy zastępczej

2. Organizowanie szkoleń 
dla istniejących rodzin

3. Inicjowanie grup 
wsparcia

V cel operacyjny:

Rozwój instytucjonalnej pieczy zastępczej

Kierunki działania:

1. Działania w celu utworzenia dwóch 
placówek opiekuńczo-wychowawczych 

do 14 osób

2. Niekierowanie dzieci spoza terenu 
powiatu do placówki opiekuńczo-

wychowawczej
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III. Charakterystyka rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wrzesińskim 

Na system pieczy zastępczej składa się zespół osób, instytucji i działań 

mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom  

w przypadkach niemożliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców 

biologicznych. Formą najbardziej zbliżoną do naturalnego środowiska, w którym 

powinno wychowywać się dziecko, są rodziny zastępcze. 

 
Na terenie powiatu wrzesińskiego w latach 2017-2019 zaobserwowano,  

że głównymi przyczynami umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej były: 

uzależnienie od alkoholu rodziców biologicznych, niewydolność opiekuńczo-

wychowawcza rodziców, długotrwała choroba. 

 

Rodziny zastępcze spokrewnione 

 Rodziny tworzone przez najbliższych krewnych dziecka czyli dziadków  

i rodzeństwo. Poniższa tabela ukazuje liczbę spokrewnionych rodzin zastępczych oraz  

dzieci w nich umieszczonych w latach 2017-2019. 

 

Tabela  nr 1 

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci 

2017 35 41 
2018 33 40 
2019 32 40 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

 

 

 

• rodziny zastępcze spokrewnione

• rodziny zastępcze niezawodowe

• rodziny zastępcze zawodowe (w tym zawodowa 
specjalistyczna oraz zawodowa pełniąca funkcję 
pogotowia rodzinnego)

• rodzinny dom dziecka

Rodzinną 

pieczę 

zastępczą 

dzielimy na:
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Rodziny zastępcze niezawodowe  

 Rodziny tworzone przez dalszych krewnych dziecka lub osoby z nim 

niespokrewnione. Poniższa tabela ukazuję liczbę niezawodowych rodzin zastępczych 

oraz  dzieci w nich umieszczonych w latach 2017 - 2019.  

 

Tabela nr 2 

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci 

2017 28 39 
2018 28 40 
2019 29 35 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

 

Rodziny zastępcze zawodowe 

 Tworzą je osoby niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Z rodziną tą 

zawierana jest umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Jeżeli 

umowę zawierają małżonkowie, to jeden z nich otrzymuje stałe wynagrodzenie 

miesięczne. Czas trwania umowy to minimum 4 lata. Zawodowa rodzina zastępcza 

może mieć charakter rodziny specjalistycznej lub pogotowia rodzinnego. W rodzinie 

specjalistycznej przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub te, które 

mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym. Są umieszczane w rodzinie zastępczej 

na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 

1982 roku. Trafiają tam także małoletnie matki z dziećmi. W rodzinie zastępczej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dziecko przebywa do 4 miesięcy. Zostaje tam 

umieszczone na podstawie postanowienia sądu.   

 

Tabela nr 3 

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci 

2017 3 11 
2018 3 14 
2019 4 8 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 
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Rodzinny dom dziecka 

 W rodzinnym domu dziecka można umieścić w tym samym czasie nie więcej 

niż 8 dzieci bądź osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej 

pod warunkiem kontynuowania przez nich nauki. Prowadzący rodzinny dom dziecka 

otrzymuje za pełnioną funkcję comiesięczne wynagrodzenie. Poniższa tabela 

wykazuje liczbę rodzinnych domów dziecka oraz dzieci umieszczonych tam w latach 

2017-2019. 

 

Tabela nr 4 

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci 

2017 1 4 
2018 1 4 
2019 1 6 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

 

 

 

Stan rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej  

w latach 2017-2019 

Tabela nr 5 

Rok Liczba rodzin zastępczych 

ogółem 

Liczba dzieci w tych 

rodzinach ogółem 

2017 67 95 
2018 64 91 
2019 67 95 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

 

 

 

Sytuacja dzieci opuszczających rodzinną pieczę zastępczą 

Tabela nr 6 

Sposób uregulowania sytuacji 

opiekuńczej dziecka 

Liczba dzieci 

2017 2018 2019 
Rozwiązanie rodziny zastępczej 0 0 0 
Powrót do rodziny biologicznej 0 1 0 

Adopcja 2 1 0 
Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 
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IV. Limit rodzin zastępczych zawodowych w latach 2020-2022 

Na podstawie art. 56 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

z dnia 9 czerwca 2011 r. organizator rodzinnej pieczy zastępczej ustala roczny limit 

zawodowych rodzin zastępczych. 

Według stanu na koniec 2019 roku na terenie powiatu wrzesińskiego 

funkcjonowało pięć zawodowych rodzin zastępczych, w tym jedna pełniąca funkcję 

pogotowia rodzinnego, a także rodzinny dom dziecka.  

Posiadane przez Powiat Wrzesiński zasoby w dziedzinie pieczy zastępczej  

są niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb. W związku z tym w latach 

2020-2022 konieczne jest sukcesywne zwiększanie liczby rodzin zastępczych 

zawodowych. Program zakłada pozyskiwanie oraz szkolenie kandydatów do pełnienia 

funkcji rodzin zastępczych oraz tworzenie nowych niezawodowych rodzin 

zastępczych. Ustala się następujący limit rodzin zastępczych zawodowych w latach 

2020-2022: 

 

Tabela nr 7 

Rok Planowany limit rodzin zastępczych 

2020 do 6 rodzin  
2021 do 8 rodzin 
2022 do 9 rodzin 

Źródło: Opracowanie własne przez PCPR we Wrześni. 
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V. Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Wrzesińskim  

 Zgodnie z podziałem wskazanym w art. 34 Ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.  piecza zastępcza może być 

sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.  

 

 W Powiecie Wrzesińskim funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza 

typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Jest to Ośrodek Wspomagania Dziecka  

i Rodziny w Kołaczkowie. Zadaniem placówki jest zapewnienie dziecku całodobowej 

ciągłej lub okresowej opieki i wychowania. OWDiR na celu ma zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb dziecka, w tym: bytowych, rozwojowych, emocjonalnych, 

społecznych oraz religijnych. Placówka ma także zapewnić dostęp do przysługujących 

świadczeń zdrowotnych i kształcenia, świadczeń terapeutycznych. W Ośrodku 

przebywają głównie dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego. W sytuacji, gdy w 

placówce są wolne miejsca, a zachodzi potrzeba umieszczenia dzieci z innych 

powiatów, zostają one przyjęte. Powiat kierujący dziecko do OWDiR w Kołaczkowie 

ponosi wówczas koszty jego utrzymania. 

 Zgodnie z Ogłoszeniami Starosty Wrzesińskiego w sprawie ustalenia średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej w latach 2017-2019 wysokość kosztu kształtowała się 

następująco: 

 

Tabela nr 8 

Rok Kwota w zł 

2017 4 296,47 
2018 4 360,12 
2019 4 650,66 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

• placówki opiekuńczo-wychowawczej

• regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne

• interwencyjne ośrodki preadopcyjne

Instytucjonalą 

pieczę 

zastępczą 

dzielimy na:
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Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat,  

z możliwością przedłużenia pobytu do 25 roku życia, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia nauki. 

 

Tabela nr 9 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

Rok Liczba wychowanków 
Liczba wychowanków z innych 

powiatów 
2017 30 4 
2018 26 6 
2019 29 5 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

 

 W powiecie wrzesińskim funkcjonowała również placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu rodzinnego: Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach. Został on 

zlikwidowany z dniem 29 września 2019 roku na podstawie Uchwały nr 65/XII/2019 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 września 2019 roku. 

 

Zgodnie z Ogłoszeniami Starosty Wrzesińskiego w sprawie ustalenia średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej w latach 2017-2019 wysokość kosztu kształtowała się 

następująco: 

 

Tabela nr 10 

Rok Kwota w zł 

2017 2 472,16 
2018 2 905,67 
2019 3 058,82 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

 

 

Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach 

 

Tabela nr 11 

Rodzinny Dom Dziecka 

Rok Liczba wychowanków 
Liczba wychowanków z innych 

powiatów 
2017 5 2 
2018 4 2 
2019 3 1 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 
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VI. Usamodzielnienie wychowanków 

 Usamodzielnienie to proces, któremu podlegają pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, mający na celu 

podjęcie przez nich samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Warunkiem do 

uzyskania tej formy wsparcia jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do 

realizacji opracowanego wspólnie z opiekunem indywidualnego planu 

usamodzielnienia. 

 

 

 

 Jednym z największych problemów osób usamodzielnianych, opuszczających 

pieczę zastępczą, jest trudność w pozyskaniu mieszkania i tym samym stworzenia 

odpowiednich warunków bytowych. Wychowankowie nie są w stanie samodzielnie 

utrzymać wynajmowanego mieszkania. Dlatego olbrzymim wsparciem byłoby 

umożliwienie im pobytu w mieszkaniu chronionym, przynajmniej na czas nauki  

i uzyskania kwalifikacji zawodowych, które pozwoliłyby na podjęcie zatrudnienia  

i całkowitego usamodzielnienia się. 

 Usamodzielnianych wychowanków cechuje często bierność, niechęć do zmian 

w swoim życiu i niejednokrotnie zbyt niska motywacja do zdobywania wykształcenia 

lub kwalifikacji zawodowych. Okoliczności te utrudniają realizację programów 

usamodzielnienia. Bardzo ważnym jest zatem motywowanie wychowanków do jak 

najdłuższego kontynuowania nauki (szkoły policealne, studia) i zdobywania 

dodatkowych kwalifikacji zawodowych, aby byli odpowiednio przygotowani  

do samodzielnego życia. 

  

• pomoc pieniężna na usamodzielnienie

• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

• pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych oraz w uzyskaniu zatrudnienia

Formy pomocy dla 
usamodzielniających 

się:
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 Poniżej w Tabeli nr 12 i w Tabeli nr 13 przedstawiono liczbę 

usamodzielnianych wychowanków oraz formy pomocy, które zostały im udzielone. 

 

Tabela nr 12 
Rok Liczba usamodzielnianych wychowanków 

2017 3 
2018 7 
2019 5 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

Tabela nr 13 

 

Rodzaj pomocy 
Liczba usamodzielnianych 

2017 2018 2019 
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 20 19 15 

Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 5 4 3 
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 8 9 

Źródło: Opracowanie własne PCPR we Wrześni 

 

 

VII. Źródła finansowania programu 

 

Do źródeł finansowania zadań zawartych w Powiatowym Programie Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 należą: 

 

 
 

Środki

finansowe

budżet Powiatu Wrzesińskiego

budżet Państwa w ramach dotacji na wspieranie
zadań własnych

budżet samorządów gminnych, zobowiązanych 
do współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej

budżet innych powiatów, zobowiązanych do zwrotu 
wydatków za dziecko umieszczone w pieczy zastępczej 

na terenie Powiatu Wrzesińskiego

odpłatności rodziców biologicznych
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VIII. Analiza SWOT 

 Diagnoza obecnego systemu pieczy zastępczej funkcjonującego w Powiecie 

Wrzesińskim została przedstawiona w syntetycznej formie analizy SWOT 

prezentującej: 

• mocne strony (strenghts) - zalety, atuty systemu, wszystko to, co może być 

wykorzystane do jego wzmacniania i rozwoju; 

• słabe strony (weaknesses) - ograniczenia, bariery systemu utrudniające skuteczne 

działanie; 

• szanse (opportunities) – istniejące lub przewidywane zjawiska, procesy, trendy  

w „otoczeniu” systemu, które mogą być szansą korzystnej zmiany 

w analizowanym obszarze; 

• zagrożenia (threats) – istniejące lub przewidywane zjawiska, procesy, trendy  

w „otoczeniu” systemu, które utrudniają funkcjonowanie systemu pieczy 

zastępczej i mogą być barierą w jego rozwoju. 

 

 Analiza przedstawia kluczowe (strategiczne) czynniki decydujące o potencjale 

systemu i wpływające na możliwości jego rozwoju. Jako jedno z wielu narzędzi 

analiza SWOT została wykorzystana do zaprojektowania Programu. 

 

Mocne strony Słabe strony 

• wykwalifikowana i doświadczona 

kadra pracowników, podnosząca 

swoje kompetencje zawodowe 

• dobra współpraca koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej z 

rodzinami zastępczymi 

• integracja środowiska rodziców 

zastępczych na organizowanych 

przez PCPR imprezach (Dzień 

Rodzicielstwa Zastępczego) 

• mała liczba kandydatów na rodziców 

zastępczych 

• mała liczba zawodowych rodzin 

zastępczych 

• brak miejsc w zawodowych 

rodzinach zastępczych 

• niedoskonałość ustawy o pomocy 

społecznej i ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 

• brak wystarczającej liczby 
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• wsparcie psychologiczne i prawne dla 

mieszkańców powiatu 

• udzielanie wsparcia 

usamodzielnianym wychowankom 

pieczy zastępczej 

• realizacja Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2014-2020 

asystentów rodzin w Ośrodkach 

Pomocy Społecznej 

• brak mieszkań dla 

usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej 

• brak domów dla samotnych matek  

z dziećmi 

 

Szanse Zagrożenia 

• możliwość pozyskania środków 

finansowych ze źródeł unijnych i 

innych zewnętrznych 

• współpraca z przedsiębiorstwami 

(sponsorami) w organizacji wydarzeń 

związanych z pieczą zastępczą 

• niewystarczające środki finansowe na 

rozwój pieczy zastępczej 

• brak środków finansowych na 

tworzenie nowych zawodowych 

rodzin zastępczych 

• wzrost liczby dzieci z problemami 

społeczno-emocjonalnymi 

• brak mieszkań dla osób 

opuszczających pieczę zastępczą 

• brak miejsc w rodzinnej pieczy 

zastępczej dla dzieci powyżej 10 roku 

życia 

• przemoc w programach emitowanych 

przez media 

• brak świadomości społeczeństwa z 

zakresu pieczy zastępczej (np. kto 

może być rodziną zastępczą, na czym 

polega rola rodziców zastępczych) 
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IX. Realizatorzy programu 

Jednostką koordynującą realizację Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni, które przy jego realizacji będzie współpracowało  

z następującymi podmiotami: 

1.  rodzinami zastępczymi, 

2.  rodzinami pomocowymi, 

3.  placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 

4.  policją, 

5.  ośrodkami pomocy społecznej, 

6.  sądami rodzinnymi, 

7.  placówkami oświatowymi, 

8.  organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 

 

 

X. Odbiorcy programu 

 

Odbiorcami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-

2022 są: 

1. dzieci przebywające w pieczy zastępczej, 

2. rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, 

3. rodzice naturalni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

4. usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, 

5. kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz 

kandydaci do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu rodzinnego, 

6. rodziny pomocowe sprawujące czasową opiekę nad dziećmi z pieczy 

zastępczej. 
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XI. Monitoring i ewaluacja programu 

 W okresie obowiązywania Program będzie analizowany w procesie 

monitoringu, którego istotą będzie badanie i analizowanie jego realizacji. Monitoring 

Programu odbywać się będzie poprzez: 

1. ocenę nowych wyzwań i zagrożeń, 

2. uaktualnianie programu w odpowiedzi na potrzeby społeczne, 

3. coroczne raportowanie i ocenę zgodności faktycznego postępu z założeniami  

i celami. 

 Ewaluacji podlegają standard i dostępność usług oraz stopień i realizacja celów 

w oparciu o wyznaczone wskaźniki. Monitorowaniu podlegają wszystkie zadania 

zawarte w niniejszym Programie. 

 Roczne sprawozdanie z realizacji Programu będzie składane Radzie Powiatu 

Wrzesińskiego jako integralna część rocznego sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.    


