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I. WSTĘP:
 

W związku  z  wejściem w życie  z  dniem 1  stycznia  2012r.  ustawy o  wspieraniu  rodziny

i systemie pieczy zastępczej zgodnie z jej art.180 pkt 1 do zadań powiatu należy m. in. opracowanie

oraz realizacja 3- letnich programów  mających na celu rozwój pieczy zastępczej.

Zgodnie  z  preambułą  ustawy  celem  zasadniczym  jest  dobro  dziecka,  które  potrzebuje

szczególnej  ochrony  i  pomocy  ze  strony  dorosłych,  poczucia  szczęścia,  miłości  oraz  harmonii

w okresie wzrastania, a także przyszła samodzielność życiowa. Drugim istotnym celem jest dobro

rodziny, która stanowi podstawową komórkę społeczną oraz naturalne środowisko rozwoju dla jej

członków, w szczególności dla dzieci. Celem pomocy skierowanej do dziecka oraz rodziny jest zatem

stworzenie takich warunków, aby dziecko które zostało zabrane ze środowiska rodzinnego mogło do

niego powrócić. 

Z  obowiązującego  stanu  prawnego,  wynika  że  system  pieczy  zastępczej  to  zespół  osób,

instytucji  i  działań,  które  mają  na  celu  zapewnienie  czasowej  opieki  i  wychowania  dzieciom

w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.  

Jednostkami  organizacyjnymi  wspierania  rodziny i  systemu pieczy zastępczej  są  jednostki

organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny

i  systemu pieczy zastępczej  tj.  m.  in.  placówki  opiekuńczo-  wychowawcze,  regionalne  placówki

opiekuńczo- terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty,

którym zlecano realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W powiecie jarocińskim Zarządzeniem Starosty Jarocińskiego  Nr  9/2012 z dnia 01 lutego

2012r.,  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Jarocinie  wyznaczone  zostało  na  organizatora

rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z realizacją zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny nałożonych ustawą Dział

Wsparcia  Rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarocinie  opracował  Powiatowy

Program  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej  na  lata  2019-2021  zwany  dalej  Programem.  Program

opracowany został w oparciu o wcześniejsze zdiagnozowanie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej,

które  pozwoliło  na  wytyczenie  kierunków  działań,  w  poszczególnych  latach  z  uwzględnieniem

niezbędnych środków finansowych koniecznych do zrealizowania założeń programu.  

W programie  położono  nacisk  na  zadania  wynikające  z  ustawy,  czyli  zapewnienie  pieczy

zastępczej oraz udzielanych z tego tytułu świadczeń, a także na działaniach profilaktycznych oraz

bardzo istotnej współpracy międzyinstytucjonalnej. Realizacja tych działań ma na celu umożliwienie

rodzinom  funkcjonowanie  poza  systemem  pomocy  społecznej  w  przyszłości,  a  przez  to  powrót

dziecka do rodziny biologicznej. 
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II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Działania w zakresie rozwoju pieczy zastępczej zapisane w niniejszym Programie, podejmowanie są

w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

1. Konwencja o Prawach Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze  zm.) 

2. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz 483 ze zm)

3. Ustawę z dnia  5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995 ze zm.)

4. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.

poz. 998 ze zm.)

5.Ustawę z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 ze. zm)

6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018

7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

III ZADANIA WŁASNE POWIATU

Do zadań własnych powiatu należy:

1)  opracowanie  i  realizacja  3-letnich  powiatowych  programów  dotyczących  rozwoju  pieczy

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

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 oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu

ponadgminnym;

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;
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b) specjalistycznego poradnictwa;

8) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

9)  zapewnienie  przeprowadzenia  przyjętemu  do  pieczy  zastępczej  dziecku  niezbędnych  badań

lekarskich;

10) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art.46;

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, 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;

13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej  oraz  przekazywanie  ich  właściwemu  wojewodzie,  w  wersji  elektronicznej,

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 ust.3;

14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art.193 ust.8.

IV DIAGNOZA INSTYTUCJONALNEJ I RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania

przez rodziców. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

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

osiągnięcia  pełnoletności.  Osoba,  która  osiągnęła  pełnoletność  przebywając  w  pieczy  zastępczej,

może  przebywać  w dotychczasowej  rodzinie  zastępczej,  rodzinnym domu dziecka  albo  placówce

opiekuńczo- wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom

dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25

roku życia, pod warunkiem, że pełnoletni wychowanek w dalszym ciągu się uczy.  
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W  2014  roku  w  powiecie  jarocińskim  powstała  strategia  rozwiązywania  problemów

społecznych, której jednym z celów jest m.in opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia ze strony

rodziny naturalnej, wspierania rodzin w środowisku lokalnym, wsparcie udzielane rodzinie naturalnej

dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, której konsekwencją jest zabranie dziecka z domu.

4.1 Instytucjonalna piecza zastępcza:

Instytucjonalna  piecza  zastępcza   sprawowana  jest  w  formie  placówki  opiekuńczo  -

wychowawczej,  regionalnej  placówki  opiekuńczo-  terapeutycznej,  interwencyjnego  ośrodka

preadopcyjnego. 

Wsparcie instytucjonalne na terenie powiatu jarocińskiego świadczy „Dom Wsparcia Dziecka

i Rodziny Domostwo” w Górze.

Placówka umożliwia bezpośredni kontakt dzieci z rodzinami biologicznym (w placówkach,

w  PCPR,  urlopowanie  do  domów  rodzinnych)  lub  telefoniczny.  Stara  się  angażować  rodziny

biologiczne do udziału w organizowanych uroczystościach oraz wydarzeniach związanych z życiem

placówki.  Działania  te  służą  utrzymaniu  więzi,  ale  również  budowaniu  prawidłowych  relacji

rodzicielskich i zmierzają do powrotu dzieci do środowisk rodzinnych.

W placówce przebywają dzieci kierowane do pieczy zastępczej pochodzące zarówno z terenu

powiatu jarocińskiego, jak i spoza niego. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której na dzień 31.12.2018 r. przebywało 29 dzieci

w  wieku  od  4  do  22  lat  zapewnia  całodobową  opiekę  i  wychowanie  oraz  zaspokaja  niezbędne

potrzeby dzieci, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe i społeczne.

Na  dzień  31.12.2018r.  w  placówce  w  Górze  przebywało  19  dzieci  z  terenu  powiatu

jarocińskiego  i  10  dzieci  pochodzących  z  innych  powiatów.  Za  pobyt  w/w  dzieci  w  placówce

opiekuńczo-wychowawczej  powiat  jarociński  otrzymuje  zwrot  kosztów,  których  regulowanie  jest

określone w zawartych porozumieniach pomiędzy powiatami. Na podstawie porozumień w sprawie

przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości

wydatków na jego opiekę  i  wychowanie zawartych z innymi powiatami,  przebywa obecnie poza

powiatem jarocińskim 2 dzieci (Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach).

Do  dnia  31  sierpnia  2017r.  funkcjonowała  na  terenie  naszego  powiatu  druga  placówka

opiekuńczo-wychowawcza  tj.  Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  Dom  Wspomożycielki

w  Dobieszczyźnie.  Zgromadzenie  Córek  Maryi  Wspomożycielki  podjęło  decyzję  o  likwidacji

placówki, uzasadniając ją zmniejszonym zapotrzebowaniem na miejsca w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych spowodowanych deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej. Wszystkie dzieci zostały

umieszczone w placówkach powiatu pochodzenia lub innych powiatów. 
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Tabela 1. Dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego

w latach 2016-2018 r. 

Stan na dzień „Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny
Domostwo w 

Górze”

Placówka Opiekuńczo – Wycho-
wawcza „Dom Wspomożycielki” w

Dobieszczyźnie.
Razem

31.12.2016r. 26 12 38

31.12.2017r. 28 - 28

31.12.2018r. 29 - 29

W  2018  r.  w  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  na  terenie  powiatu  jarocińskiego  zostało

umieszczonych 5 dzieci  z  terenu powiatu i  1  dziecko umieszczone tu  na prośbę innego powiatu.

4 dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej z rodzin biologicznych (2 po raz

kolejny),  oraz 2 wskutek rozwiązania rodziny zastępczej.  Z placówki w Górze odeszło w 2018 r.

5 wychowanków (3 w ramach usamodzielnień, 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej,

1 dziecko powróciło pod opiekę rodziców biologicznych).

Do dnia 1 stycznia 2021 r.  powiat jarociński  podejmie działania zmierzające do osiągnięcia przez

placówkę  opiekuńczo-wychowawczą  w  Górze  standardu  zgodnie  z  art.  95  ust.  3  ustawy z  dnia

9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 998 ze zm. ).

4.2 Rodzinna piecza zastępcza:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U. z 2018r.

poz.998 ze zm) definiuje następujące rodzaje rodzin zastępczych:

Rodzina zastępcza:

 spokrewniona, (stanowią ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,

będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.)

 niezawodowa,  (tworzą  ją małżonkowie  lub  osoba  niepozostająca  w  związku  małżeńskim

niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.)

 zawodowa, (tworzą  ją małżonkowie  lub  osoba  niepozostająca  w  związku  małżeńskim

niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.) w tym:

a) pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego;

b) zawodowa specjalistyczna;(maksymalna liczba dzieci: 3)

- dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

- dzieci niedostosowane społecznie

- małoletnie matki z dziećmi

Kandydaci na rodziny zastępcze podejmując decyzję o utworzeniu rodziny zastępczej, muszą posiadać
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świadomość czasowości  opieki  nad  dzieckiem,  a  także  brać  pod uwagę i  akceptować możliwość

powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej.  

Zadaniem  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  tak  jak  w  przypadku  instytucjonalnej  pieczy,  jest

umożliwienie dziecku kontaktów z rodziną biologiczną, jeśli kontakt ten nie jest zakazany wyrokiem

sądu. 

Poniższe tabele obrazują liczbę rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych w powiecie

jarocińskim w latach 2016-2018:

Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych  w nich dzieci w powiecie jarocińskim: stan na 
dzień 31.12.2016r.

Rodziny
zastępcze

spokrewnione 
z dzieckiem

Rodziny
zastępcze

niezawodowe

Rodziny
zastępcze

zawodowe 

Rodziny
zastępcze
zawodowe

specjalistyczne

Razem

Liczba rodzin
zastępczych

28 14 3 1 46

Liczba dzieci 
w nich

przebywających
36 17 10 2 65

Źródło: PCPR Jarocin

Tabela 3. Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w powiecie jarocińskim: stan na
dzień 31.12.2017r.

Rodziny
zastępcze

spokrewnione 
z dzieckiem

Rodziny
zastępcze

niezawodowe

Rodziny
zastępcze

zawodowe 

Rodziny
zastępcze
zawodowe

specjalistyczne

Razem

Liczba rodzin
zastępczych

27 13 3 1 44

Liczba dzieci 
w nich

przebywających
37 16 10 2 67

Źródło: PCPR Jarocin

Tabela 4. Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w powiecie jarocińskim: stan na
dzień 31.12 2018r.

Rodziny
zastępcze

spokrewnione 
z dzieckiem

Rodziny
zastępcze

niezawodowe

Rodziny
zastępcze

zawodowe 

Rodziny
zastępcze
zawodowe

specjalistyczne

Razem

Liczba rodzin
zastępczych

30 16 3 1 50

Liczba dzieci 
w nich

przebywających
41 18 10 2 70

Źródło: PCPR Jarocin

8



  
V OSOBY USAMODZIELNIANE W PIECZY ZASTĘPCZEJ:

Osoby  opuszczające  po  osiągnięciu  pełnoletności  jedną  z  form  pieczy  zastępczej  mają

możliwość skorzystania z wielu form pomocy, mającej na celu ich usamodzielnienie. 

Osoby usamodzielniane pomimo troskliwej opieki ze strony swoich opiekunów zastępczych

posiadają niejednokrotnie zbyt niską motywację do podejmowania działań w swoim dorosłym życiu.

Osoby te wymagają wsparcia oraz motywacji do działania. W związku z tym zasadne jest udzielenie

im wsparcia w jak najszerszym zakresie w celu poprawienia ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę wychowawczo-terapeutyczną, zwanej

dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy jej umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia

sądu przyznaje się pomoc na:

a) kontynuowanie nauki 

b) usamodzielnienie 

c) zagospodarowanie

Jednocześnie  usamodzielniający się  wychowanek  może  ubiegać  się  o  pomoc  w uzyskaniu

odpowiednich  warunków  mieszkaniowych  oraz  zatrudnienia,  a  także  zapewnia  się  jemu  pomoc

prawną oraz psychologiczną. 

Liczba osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej w powiecie jarocińskim w latach 2016-

2018 r. kształtowała się w następujący sposób:

Tabela  5.  Liczba  usamodzielnianych  wychowanków  z  instytucjonalnej  oraz  rodzinnej  pieczy

zastępczej.

Rok
Stan na dzień 31.12

Liczba osób usamodzielnianych
z placówek

Liczba osób usamodzielnianych
z rodzin zastępczych

2016 6 14

2017 4 10

2018 5 11

Źródło: PCPR Jarocin

VI  INFRASTRUKTURA W ZAKRESIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE     
W POWIECIE JAROCIŃSKIM

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

3.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie

4.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jarocinie
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5.  Ośrodki  Pomocy Społecznej:  MGOPS w Jarocinie,  MGOPS w Żerkowie,  GOPS w Kotlinie,

GOPS w Jaraczewie

6. Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin przy Stowarzyszeniu

„OPUS”

7. Świetlica Środowiskowo- Socjoterapeutyczna przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży

„Tęcza” im. Macieja Kostki w Radlinie

8. Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" w Jarocinie

9.  Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział Rodzinny i Nieletnich

10.  Ośrodek Terapii Uzależnień w Jarocinie

11. Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy w Jarocinie

12.  Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze

VII CELE PROGRAMU

Program uwzględnia następujące cele:

1. Rozwój istniejących form pieczy zastępczej 

2. Wsparcie rodziców biologicznych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, przeciwdziałanie

ich dysfunkcjonalności

3. Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

4. Utrzymanie  poziomu  świadczonych  usług  na  terenie  powiatu  jarocińskiego  w  zakresie

instytucjonalnej pieczy zastępczej

Zadania planowane do realizacji w latach 2019-2021  

CEL  I: Rozwój istniejących form pieczy zastępczej:

Lp. Działania Termin
realizacji

Realizatorzy Partnerzy

1 Pozyskiwanie kandydatów na  rodziny
zastępcze. Organizowanie szkoleń dla

kandydatów na rodziny zastępcze

2019-2021r. PCPR Instytucje
i organizacje
pozarządowe

2 Promowanie rodzinnej pieczy
zastępczej

2019-2021r. PCPR Lokalne media

3 Wspieranie istniejących rodzin
zastępczych poprzez organizacje

szkoleń i warsztatów mających na celu
podnoszenie kompetencji, umiejętności

z zakresu opieki i wychowania

2019- 2021r. PCPR

Poradnie
Psychologiczno
-Pedagogiczne,

instytucje
i organizacje
pozarządowe
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4 Zapewnienie pomocy prawnej osobom
sprawującym pieczę zastępcza z

zakresu prawa rodzinnego
2019-2021r. PCPR Prawnik

5 Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin
zastępczych

2019-2021r. PCPR Psycholog

6 Zatrudnianie koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej

2019-2021r. PCPR
Starostwo
Powiatowe

7 Zgłaszanie dzieci z uregulowaną
sytuacją prawną do ośrodków

adopcyjnych w celu poszukiwania dla
nich rodzin przysposabiających

2019-2021r. PCPR
Ośrodek

Adopcyjny
w Lesznie 

8 Udzielanie wsparcia rodzinom
zastępczym poprzez rodziny

pomocowe

2019-2021r. PCPR,
Starostwo
Powiatowe

MGOPS

9 Doskonalenie zawodowe kadr pomocy
społecznej oraz innych podmiotów

2019-2021r. PCPR

10 Zapewnienie pomocy psychologicznej
dla rodzin zastępczych

2019-2021r. PCPR Psycholog  

Wyznacza się limit rodzin zastępczych zawodowych nowo tworzonych w latach 2019-2021:

CEL  II:  Wsparcie  rodziców  biologicznych,  dzieci  umieszczonych  w  pieczy  zastępczej,
przeciwdziałanie ich dysfunkcjonalności.   

Lp. Działania Termin realizacji Realizatorzy Partnerzy
1 Współpraca  z rodzicami

biologicznymi na rzecz powrotu
dziecka do domu rodzinnego

(poradnictwo, mediacje, udział
w ocenach sytuacji dziecka)

2019-2021r. PCPR MGOPS- asystent
rodziny

2 Wsparcie psychologiczne
rodziców biologicznych

2019-2021 PCPR Psycholog MGOPS
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CEL III:  Wsparcie  procesu  usamodzielniania  pełnoletnich  wychowanków  pieczy  zastępczej
zastępczych:

Lp. Działania Termin realizacji Realizatorzy Partnerzy
1 Pomoc w aktywnym

poszukiwaniu pracy oraz
przygotowaniu do wejścia na

rynek pracy

2019-2021r. PCPR, PUP Lokalne instytucje
i organizacje

2 Wspieranie finansowe i
rzeczowe

2019-2021r. PCPR Starostwo
Powiatowe

3 Wspieranie osób
usamodzielnianych w
uczestnictwie w życiu

społecznym, kontynuowaniu
nauki oraz uzyskaniu

kwalifikacji zawodowych

2019-2021r. PCPR Opiekun
usamodzielnienia

4 Pomoc w uzyskaniu mieszkania
z zasobów gminy

2019-2021r. PCPR,
MGOPS

Pracownicy
placówek

opiekuńczo-
wychowawczych,

opiekunowie
usamodzielniania,
rodzice zastępczy 

CEL IV: Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu jarocińskiego w zakresie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej

Lp. Zadania do realizacji Działania Realizatorzy Partnerzy

1. Zapewnienie
instytucjonalnej pieczy
zastępczej w ramach

działalności
prowadzonej  przez
placówki publiczne i

niepubliczne

1.Dostosowanie do
standardów określonych w

ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy

zastępczej

2. Prowadzenie  pracy z
rodzicami biologicznymi
dzieci przebywającymi w

placówce w celu skrócenia
okresu pobytu dziecka w
instytucjonalnej formie

wsparcia

3. Rozwój wolontariatu na
rzecz dzieci umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy

zastępczej

4.Prowadzenie procesów
usamodzielnienia
wychowanków

osiągających pełnoletniość.

Publiczna
placówka

opiekuńczo-
wychowawcza –
Dom Wsparcia

Dziecka i
Rodziny

„DOMOSTWO”
w Górze

Ośrodki Pomocy
Społecznej

Asystenci rodzin

Kuratorzy sądowi

Dyrektorzy szkół
i przedszkoli
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VIII ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU:

1.Wsparcie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń.

2.Zatrudnianie koordynatorów w celu udzielania pomocy rodzinom sprawującym pieczę zastępczą.

3.Wsparcie procesu usamodzielnienia dorosłych wychowanków pieczy zastępczej.

4.Rozwój poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego. 

5.Wzmocnienie systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego.

IX ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU:

1.Samorząd powiatu

2.Samorząd gminy 

3.Środki pozyskane z innych źródeł w tym z budżetu państwa

X SPOSÓB MONITOROWANIA PROGRAMU:

Koordynatorem Programu jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.  Monitorowanie

„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Jarocińskim na lata 2019-2021”

odbywać się będzie na podstawie sprawozdawczości oraz  analizy wykonywanych działań założonych

w programie. Program będzie ulegał ewaluacji zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. 

XI ZAKOŃCZENIE

Najważniejszym  zadaniem  jakie  powinno  zostać  zrealizowane  przez  Powiatowe  Centrum

Pomocy Rodzinie w Jarocinie jest realizacja zadań Organizatora pieczy zastępczej. Wymaga to zatem

przede  wszystkim  stworzenia  struktury  organizacyjnej,  dzięki  której  możliwe  będzie  wykonanie

nałożonych ustawowo obowiązków. 

Organizator  rodzinnej  pieczy  zastępczej  powinien  oddziaływać  na  dziecko  umieszczone

w  pieczy  zastępczej.  Jego  zadaniem  jest  współpraca  z  pozostałymi  jednostkami  –  gminnymi,

powiatowymi oraz innymi, których celem jest maksymalne wsparcie dla dziecka i rodziny. Poprawa

życia małoletnich wychowanków pieczy zastępczej, ich opiekunów oraz osób usamodzielnianych jest

możliwa,  kiedy  istnieją  jasno  określone  cele,  zadania  do  realizacji  oraz  działania.  Wyrazem

sprecyzowania  tych  założeń  jest  właśnie  „Powiatowy  Program  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej

w Powiecie  Jarocińskim na lata  2019-2021”,  który stanowić ma fundament  budowy efektywnego

systemu rozwoju rożnych form pieczy zastępczej. Zakłada  się,  że  realizacja  trzyletniego  programu

ma umożliwić ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz

rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej  w perspektywie najbliższych lat. Działania te w konsekwencji

doprowadzić mają do wykluczenia zjawiska sieroctwa społecznego. 
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