
UCHWAŁA NR XXI/151/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 

Na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.),oraz art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje sie Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sięZarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 89645158-E5B0-4C83-BF73-D0D3CB700002. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Do zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)  należy opracowanie i realizacja trzyletnich 
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Program zawiera zadania powiatu nałożone cytowaną 
ustawą, w tym  określenie  corocznego limitu nowo tworzonych rodzin zastępczych zawodowych. 
Przyjęcie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2012 -2014” zakłada, poprzez rozwój 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracęz rodzinami zastępczymi, zapewnienie dziecku, pozbawionemu opieki 
rodziców, prawa do stabilnego, rodzinnego i trwałego środowiska rodzinnego. Zakłada się, że realizacja 
programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie, ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych oraz zwiększy zasoby Powiatu Rawskiego w zakresie pieczy zastępczej. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: 89645158-E5B0-4C83-BF73-D0D3CB700002. Podpisany
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I.  Wstęp 
 

         Obowiązujące przepisy prawne przewidują rozwiązania pozwalające na umieszczanie 
poza rodziną dziecka wymagającego szczególnej pomocy. Działania takie można uruchomić 
na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego, który decyduje o umieszczeniu dziecka w: 

1) Rodzinie zastępczej  
      2) Placówce opiekuńczo- wychowawczej 
W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z póź. zm.).                   
W/w ustawa wykazuje konieczność opracowania i realizacji przez powiat  programów 
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.  

Głównym założeniem ustawy jest profilaktyka oraz praca z rodziną biologiczną          
przez lokalny system wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych. Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej ma być 
ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminy wszystkich możliwych form wsparcia rodziny 
naturalnej.  

Jak wykazuje ustawa : ”System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań 
mających 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:  
 

1) Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące 
zadania  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

2) Placówki wsparcia dziennego, 
3) Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, 
4) Placówki opiekuńczo – wychowawcze,  
5) Regionalne placówki opiekuńczo- wychowawcze,  
6) Regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne,  
7) Interwencyjne ośrodki preadopcyjne,  
8) Ośrodki adopcyjne, 
9) Podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny                           

i systemu pieczy zastępczej.   
 

Celem stworzenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 
rawskim jest przede wszystkim usystematyzowanie  i usprawnienie  realizacji zadań 
nałożonych na powiat w/w ustawą.  
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II. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny                                                  
i systemu pieczy zastępczej  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła kompetencje                      
w zakresie pracy z rodziną biologiczną między samorząd gminny i powiatowy. Jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązki te powinny realizować w szczególności poprzez 
współpracę z sądem i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, 
podmiotami  leczniczymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym. 
 
Zadania gminy  

Do zadań własnych gminy należy: 

 1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
 2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
 3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych przez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

 4) finansowanie: 
a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające; 
 5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

 6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

 7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
zamieszkałego na terenie gminy; 

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

 
Zadania 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; 
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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 oraz placówek wsparcia dziennego 
o zasięgu ponadgminnym; 

 6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, 
rodzin pomocowych 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) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-
wychowawczych; 

 9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 
10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych 

badań lekarskich; 
11) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46; 
12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo 
rodzinnym domu dziecka; 

13) 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; 

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

 
 
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę, zgodnie z art. 76 
ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 
887 z późn. zm.) jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu zlecono realizację 
tego zadania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej zostało 
wyznaczone  na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:  
1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny  zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  
2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                           
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę 
predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.  
3.Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                            
lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka, a także osób kierujących rodzinnym domem 
dziecka.  
4.Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń 
oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy                         
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.  
5.Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.  
6. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                        
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.  
7. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 
wolontariuszy.  
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, 
sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,                
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.  
9. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  
10. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                           
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.  
11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej.  
12. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.  
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13. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji 
osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  
14. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie                        
ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.  
15. Przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;  
16. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.  
17. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza                           
albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,                           
w szczególności  z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.  
 

Organizator zatrudnia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który może mieć               
pod opieką     nie więcej niż 30 rodzin.  

 Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 
1)   udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                       
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 
2)   przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub 
prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 
3)   pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu 
wzajemnego kontaktu; 
4)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu     
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej                                     
i rehabilitacyjnej; 
5)   zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 
6)   udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 
7)   przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 
pieczy zastępczej. 
 
III. Piecza zastępcza w świetle ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku  
         o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a  ustawy  z  dnia 12  marca  2004    
         roku o pomocy społecznej. 
 
Rodzinne formy pieczy zastępczej:  

Podział rodzin zastępczych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów                       
tj. ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 
z późniejszymi zm.) 
1.Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem  
2.Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem  
3.Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, które dzielą się następująco: 

a) wielodzietne – w tym samym czasie umieszcza się nie mniej niż 3 dzieci, jednak                  
nie więcej niż 6 dzieci, w przypadku umieszczenia rodzeństwa liczba ta mogła zostać 
zwiększona, 
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b) specjalistyczne – umieszcza się w nich nie więcej niż 3 dzieci niedostosowanych 
społecznie, dzieci z występującymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, które 
wymagają szczególnej opieki, 

c) o charakterze pogotowia rodzinnego – umieszcza się w niej nie więcej niż 3 dzieci               
na pobyt czasowy trwający nie dłużej niż 12 miesięcy, który jednak może zostać 
przedłużony na kolejne 3 miesiące, w przypadkach szczególnie uzasadnionych.  

Wysokość pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego                  
w rodzinach zastępczych przedstawia się następująco: 
40% podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 lat pomniejszone o 50% dochodu 
dziecka nie mniej niż 10% podstawy,                                                                                                                                              
-60% podstawy – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7  roku życia, 
-80% podstawy – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, posiadającego 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
-60% podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia, posiadającego orzeczenie niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym                         
lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
-60% podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do 18 roku życia 
umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów  o postępowaniu w sprawach 
nieletnich,  
-80% podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie 
przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich  
- pomniejszone o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej jednak                    
niż 20% podstawy. 

Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązująca                   
od 01.01.2012 roku wzbogaciła i zmieniła nazewnictwo podziału  rodzin  zastępczych.                    
Po wprowadzeniu ustawy okazało się, że uległa zmianie liczba dzieci umieszczonych                 
w poszczególnych typach rodzin zastępczych. Zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych 
spokrewnionych na rzecz rodzin zastępczych niezawodowych. 
 
Aktualny podział rodzin zastępczych (wg przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): 
1)Spokrewnione (rodzinę tworzą wstępni, rodzeństwo dziecka) 
2)Niezawodowe, zawodowe  (rodzinę tworzą osoby niebędący wstępnymi lub  rodzeństwem) 
3)Zawodowe,  w  tym   zawodowa   specjalistyczna    oraz   zawodowa   pełniąca   funkcję    

   pogotowia  rodzinnego.  W   rodzinach  zawodowych    umieszcza   się   nie    więcej   niż  3   
dzieci,  w  szczególnie   uzasadnionych   przypadkach  oraz  po  uzyskaniu    zgody   rodziców   
zastępczych   dopuszczalna  jest  większa  liczba  dzieci . W  rodzinie  zastępczej   zawodowej     
specjalistycznej   umieszcza   się   w    szczególności  dzieci   legitymujące   się   orzeczeniem     
o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu     
niepełnosprawności, dzieci  na  podstawie  ustawy  z   dnia  26.10.1982  roku  o postępowaniu   
w  sprawach  nieletnich  oraz  małoletnie  matki z dziećmi. Rodziny zawodowe otrzymują             
za pełnioną funkcję comiesięczne wynagrodzenie. 

4)Rodzinne   domy   dziecka  – rodzina,  w   której   umieszcza   się   w   tym   samym   czasie                      
  nie więcej niż  8 dzieci  oraz  osób,  które  osiągnęły  pełnoletniość    przebywając   w   pieczy     
  zastępczej   pod  warunkiem   kontynuowania   przez  nich nauki.  Prowadzący  rodzinny  dom   



 9 
 

  dziecka otrzymuje za pełnioną funkcję comiesięczne wynagrodzenie. 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu, rodzinny dom dziecka przysługuje na każde 
umieszczone dziecko świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania  nie niższe niż:   

- 660,00zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej      
spokrewnionej ,  

 - 1000,00zł  miesięcznie  w  przypadku  dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej   
             zawodowej , niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.  
Wysokość tych świadczeń pomniejsza się o kwotę nie wyższą, niż 50% dochodu tego dziecka 
nie więcej jednak niż o 80% przysługującej pomocy.  
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące               
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy, niż kwota 200zł miesięcznie              
na  pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Poza podstawowym podziałem można wyróżnić rodziny pomocowe, które                           
w sytuacjach, kiedy rodziny zastępcze nie będą w stanie czasowo sprawować opieki nad 
umieszczonymi dziećmi przejmą nad nimi opiekę. Rodziną pomocową może być rodzina 
zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 
oraz małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, którzy zostali 
przeszkoleni  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
lub rodziny przysposabiającej.  
           Rodzinie pomocowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia 
ustalonego dla zawodowej rodziny zastępczej, przeliczone proporcjonalnie do ilości dni 
sprawowanej nad dzieckiem opieki.  

Ustawa wyróżnia również rodziny wspierające, które na poziomie gminy, przy 
współpracy z asystentem rodziny, pomagają rodzinie przeżywającej różnego typu trudności. 
Rodziny wspierające mają za zadanie wesprzeć rodzinę potrzebującą, przede wszystkim               
w opiece i wychowaniu dziecka, w celu utrzymania dziecka w środowisku rodzinnym,                            
bez konieczności umieszczania go w jednej z form pieczy zastępczej.  
 
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej: 
Dotychczas funkcjonujące typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:  
1)Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze: 
             -placówka socjalizacyjna, 
             -placówka interwencyjna, 
             -placówka wielofunkcyjna, 
             -placówka rodzinna. 
 
Aktualny podział instytucjonalnych form pieczy zastępczej (w oparciu o ustawę  
 z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): 
1. placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: 
 - socjalizacyjnego, 
 - interwencyjnego, 
 - specjalistyczno-terapeutycznego, 
 - rodzinnego. 
2. regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne. 
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3. interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 
 
 
IV. Diagnoza rodzin zastępczych w Powiecie Rawskim. 
 
            Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym żyje człowiek. Środowisko                
to jest szczególnie ważne w przypadku młodego człowieka - dziecka. Niestety, nie zawsze 
rodzina naturalna jest w stanie otoczyć dziecko właściwą opieką. Coraz częściej zdarza                   
się że w wykonywanie władzy rodzicielskiej małoletnich musi ingerować Sąd Rodzinny.               
W efekcie tych działań dzieci umieszczane są w różnych systemach opieki, z których 
najkorzystniejsze  z punktu widzenia psychologiczno – pedagogicznego są formy rodzinnej 

opieki nad dzieckiem.  Jedną z form rodzinnej opieki zastępczej jest rodzina zastępcza. 

Głównym jej zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków wychowania i rozwoju                              

dziecka pozbawionego możliwości wychowywania się w rodzinie naturalnej. 

 Celem pracy rodzin zastępczych w wymiarze kształtowania kompetencji społecznych będzie 

przywrócenie społeczeństwu dziecka w postaci samodzielnego, dojrzałego, przygotowanego 

do życia dorosłego człowieka, zdolnego do pełnienia ról społecznych. 

Aktualnie swoją pomocą obejmujemy  38 rodzin zastępczych, w których przebywa 45 
dzieci.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej udziela rodzinom  
zastępczym  wsparcia  w rozwiązywaniu  zgłaszanych przez nie problemów.  Ponadto                
dba o podtrzymywanie więzi emocjonalnych  łączących dziecko z rodzicami biologicznymi                        
i innymi osobami  bliskimi dziecku.  
 

         Tabela. 1 Liczba rodzin zastępczych w powiecie rawskim na przestrzeni lat 2009-2011. 

TYP RODZINY ZAST ĘPCZEJ 2009 2010 2011 

Spokrewnione 39 34 39 

Niespokrewnione 9 7 7 

Zawodowe 1 1 1 

RAZEM: 49 42 47 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

 
Tabela 2. Liczba   dzieci   przebywających  w   rodzinach  zastępczych  na terenie  powiatu       
rawskiego w latach 2009-2011. 

Typ rodziny zastępczej / lata 2009 2010 2011 
Spokrewniona 44 45 46 
Niespokrewniona 16 10 12 
Zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza 1 1 

 
1 

RAZEM: 61 56 59 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 
 
Tabela 3. Liczba dzieci po raz pierwszy umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach     
 2009-2011 na terenie powiatu rawskiego. 

ROK LICZBA DZIECI 
2009 7 
2010 8 
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2011 4 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 
 
Tabela4.Liczba dzieci z terenu powiatu rawskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych 
powiatów (Powiat Rawski zobowiązany jest do finansowania pobytu tych dzieci). 

Powiat/Miasto Ilość dzieci 
Powiat Iławski 1 
Powiat Opoczyński 1 
Miasto Łódź 2 
Miasto Bielsko - Biała  1 

RAZEM: 5 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

 
Zgodnie z ustawą  z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej osoby,  które uzyskały pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej mogą 
pozostać  w dotychczasowej formie opieki pod warunkiem uzyskania zgody od aktualnych 
opiekunów  oraz kontynuowania przez wychowanków nauki do czasu ukończenia 25 roku 
życia. Dotychczasowe przepisy ustawy o pomocy społecznej pozwalały wychowankom 
pozostać w dotychczasowej formie opieki po ukończeniu 18 roku życia, tylko do ukończenia 
szkoły, w której naukę rozpoczęli przed osiągnięciem pełnoletniości. 

Wysokość pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby 
pełnoletniej w rodzinie zastępczej wynosi 660,00 zł miesięcznie lub 1000,00 zł miesięcznie 
natomiast dla osoby kontynuującej naukę pomoc ta wynosi 500,00złmiesięcznie.  
W związku  z powyższym  istnieje prawdopodobieństwo, że liczba rodzin zastępczych 
dodatkowo wzrośnie, co przełoży się na większe zapotrzebowanie powiatu na rodziny 
zastępcze i tym samym potrzebne będą wyższe środki finansowe. 

Osobie, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej przysługuje również  
pomoc na: 

  1) kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie;  
2) udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia.  

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej obejmuje swą 
opieką 17 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.  
 
Tabela 5. Liczba wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze, otrzymujący   świadczenia z tytułu 
kontynuowania nauki w latach 2009-2011. 

Rok 2009 2010 2011 
Liczba 
wychowanków 

7 5 6 

źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

 
 
Tabela 6. Liczba wychowanków z rodzin zastępczych, którzy korzystali z pomocy pieniężnej na kontynuowanie 
nauki w latach 2009-2011 

Rok 2009 2010 2011 
Liczba 
wychowanków 

17 18 17 

źródło: dane PCPR, opracowanie własne 
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V. Charakterystyka placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie    
powiatu rawskiego.  

 
       Dom  Dziecka  w Rawie Mazowieckiej  jest   placówką   opieki  całkowitej   dla  dzieci                        
i młodzieży  w wieku  od  3-18 lat. Liczba statutowych miejsc w  w/w placówce  wynosi 30. 
Działalność placówki ma na celu przede wszystkim dobro dziecka oraz stworzenie 
optymalnych warunków do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego                                             
i intelektualnego dziecka. W ramach prac opiekuńczo-wychowawczych w placówce  
prowadzone są: zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapie 
indywidualne, pedagogizacja rodzin, zajęcia w pracowni komputerowej. Ponadto placówka 
zapewnia wychowankom pomoc w usamodzielnieniu się.  
  
Tabela 6. Liczba wydanych skierowań do placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2009-2011. 

ROK LICZBA WYDANYCH SKIEROWA Ń 
2009 17 
2010 5 
2011 14 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 
 
Tabela 7. Liczba dzieci przebywających w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w latach 2009-2011 
ROK Liczba dzieci przebywających w Domu Dziecka w 

Rawie Mazowieckiej. 
2009 45 
2010 40 
2011 33 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

 
Dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej to dzieci pochodzące 

nie tylko z terenu Powiatu Rawskiego, ale również z terenu innych powiatów takich jak: 
Łowickiego, Brzezińskiego, Pajęczańskiego, Łęczyckiego, Radomszczańskiego, 
Piotrkowskiego, Żyrardowskiego, Kolskiego, Sochaczewskiego. 
 
Tabela 8.  Liczba dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w latach 2009-2011 
ROK Liczba dzieci przebywających w Domu Dziecka w 

Rawie Mazowieckiej. 
2009 3 
2010 2 
2011 1 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

Powiat ponosił koszty utrzymania w/w dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 

             Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej od wielu lat podejmuje szereg działań, 

mających na celu   zmniejszenie   liczby   wychowanków   w   placówce  opiekuńczo – 
wychowawczej. 
W tym celu współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, placówkami 

oświatowymi,  placówkami  opieki  zdrowotnej,  powiatowymi  centrami pomocy  rodzinie. 
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Placówka  prowadzi także pracę z rodzinami naturalnymi wychowanków, której celem jest 

udzielenie pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, odbudowy więzi                              
a w konsekwencji doprowadzenie do powrotu dziecka pod opiekę rodziców. 
 
Tabela 9.  Liczba wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą  w latach 2009-2011 
 2009 2010 2011 
Rodzina naturalna 2 9 3 
Usamodzielnienie 6 4 4 
Inne placówki 4 4 2 
Rodzina zastępcza 1 5 0 
źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

 
          Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności placówkę opiekuńczo-
wychowawczą  zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie                
w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na: 
1) kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie;  
2) udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia.  
 
Tabela 10. Liczba usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych 
opieką PCPR w latach 2009-2011. 

Lata 2009 2010 2011 

Liczba  
usamodzielniających się 
wychowanków objętych 

opieką PCPR 
 

 
 

10 
 
 

 
 

21 

 
 
9 

źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

 
Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo- wychowawcze                    

i rodziny zastępcze borykają się z problemem dotyczącym możliwości uzyskania lokalu 
mieszkalnego. Z myślą o nich, na terenie powiatu rawskiego, utworzono   mieszkania 
chronione, które przygotowują do samodzielnego życia, zapewniają warunki samodzielnego 
funkcjonowania  w środowisku, wsparcia w integracji  ze społecznością lokalną.   
 
VI. Funkcjonowanie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Rawskiego 

 
W ramach rozwoju pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej będzie podejmować min. działania mające na celu pozyskanie kandydatów                       
na zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.  

Mając na uwadze potrzeby Powiatu Rawskiego w zakresie stworzenia dzieciom 
potrzebującym odpowiednich miejsc do opieki i wychowania, ale również możliwości 
finansowe Powiatu Rawskiego, należy określić limit zawodowych rodzin zastępczych na lata 
2012-2014, do czego zobowiązuje także art. 180 pkt. 1 ustawy o wspieraniu rodziny                         
i systemie pieczy zastępczej. 
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Kolejnym działaniem Centrum  jest pomoc osobom usamodzielnianym, 
opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ważnym 
kierunkiem tych działań jest umożliwienie im szans na zniwelowanie różnicy w dostępie                                         
do kształcenia, do miejsca osiedlenia i mieszkania, a także w dostępie do dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych. Jednym z największych problemów osób usamodzielnianych, 
opuszczających pieczę zastępczą, jest trudność w pozyskaniu we własnym zakresie 
mieszkania i tym samym stworzenia sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych. 
Ponadto osoby te cechują się często biernością, niechęcią do zmian w swoim życiu, 
niejednokrotnie zbyt niską motywacją do zdobywania wykształcenia lub kwalifikacji 
zawodowych. Okoliczności te w istotny sposób utrudniają realizację programów 
usamodzielnienia. Dlatego celowe jest podejmowanie działań wspierających proces 
usamodzielnienia, aby mógł on przebiegać w szerszym zakresie i w bardziej efektywny 
sposób, umożliwiający młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego życia.  

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 
pozyskało środki finansowe z UE w ramach EFS na sfinansowanie dla pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych: 
- kursów specjalistycznych ( kurs na wózki widłowe, prawo jazdy kat. B, Prawo jazdy kat. C,      
  kurs wizażu, kurs manicure i stylizacji paznokci)  
- bezpłatnego uczestnictwa w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 
- indywidualnego doradztwa zawodowego. 

Ponadto wychowankowie pieczy zastępczej mają możliwość korzystania z pomocy 
psychologa, koordynatora – zatrudnionych w PCPR.  
Reasumując: 

1. Należy rozwijać system rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie 
kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych  
i zawodowych. 

2. Dla dzieci kwalifikujących się do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej 
należy również tworzyć rodzinne domy dziecka. 

3. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej będzie 
następowało dopiero po wyczerpaniu wszystkich rodzinnych form wsparcia. 

4. Zapewnienie usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej warunków 
pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.  

 
 W celu pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej (Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej) będzie ogłaszać  
nabór na kandydatów na rodziny zastępcze. Ogłoszenia będą zachęcać odbiorców do 
zgłaszania się na szkolenia.  
 
VII. Cele programu i wskaźniki ich osiągnięcia: 
CEL GŁÓWNY: Zbudowanie w powiecie rawskim zintegrowanego systemu pieczy 
zastępczej.  
 
Cel szczegółowy nr 1: Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza 
środowiskiem naturalnym oraz rozwijanie współpracy z rodziną naturalną  
 
Uzasadnienie celu: Dziecku, któremu rodzina naturalna nie może zapewnić bezpośredniej 
opieki i wychowania należy zorganizować opiekę zastępczą. Szansą wzrastania dziecka                 
w warunkach zbliżonych do naturalnych są rodziny zastępcze. Obecne rozwiązania ustawowe 
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kładą nacisk na rozwijanie rodzinnych zastępczych form opieki oraz pracę z rodziną 
biologiczną na rzecz powrotu dziecka do domu. Pozyskanie kandydatów  do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej oraz wspieranie tych rodzin zastępczych, które już funkcjonują przyczyni 
się do wzmocnienia obecnego systemu opieki w powiecie rawskim.  
 
Kierunki działa ń:  
1. Wdrażanie działań zaplanowanych do realizacji w ramach 3-letniego programu rozwoju 
pieczy zastępczej w powiecie rawskim.  

2. Prowadzenie  kampanii promującej idee rodzicielstwa zastępczego.  

3. Rozwój zawodowych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.  

4. Wspieranie rodzin zastępczych w podejmowaniu działań i współpracy z instytucjami 
działającymi na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych.  

5. Pozyskanie i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej oraz 
zawodowej rodziny zastępczej i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

6. Prowadzenie procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego pozyskanych kandydatów                       
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

7. Współpraca i koordynacja instytucji i służb działających na terenie powiatu rawskiego               
na rzecz aktywizacji rodziny naturalnej w celu poprawy własnej sytuacji życiowej oraz 
zmiany stylu życia.  

8. Współpraca z rodzicami naturalnymi dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej                   
i placówce opiekuńczo-wychowawczej na rzecz reintegracji rodziny.  

9.Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pieczy 
zastępczej i rodzicielstwa zastępczego.  

10. Ustalenie rocznych limitów zawodowych rodzin zastępczych w powiecie rawskim  
 
Oczekiwane efekty:  
1. Powstanie różnorodnych form opieki zastępczej w powiecie rawskim.  

2. Postrzeganie   rodzin   zastępczych  jako  integralnego  elementu   systemu   pieczy  
zastępczej.  

3. Wzrost liczby rodzin zastępczych - niezawodowych i zawodowych.  

4. Kompleksowa  diagnoza  i  szkolenie  kandydatów  do  pełnienia  funkcji  rodziny  
zastępczej.  

5. Zmniejszenie liczby wychowanków powracających do placówki.  

6. Poprawa funkcjonowania rodzin naturalnych.  

7. Przejmowanie przez rodziny biologiczne opieki nad własnym dzieckiem.  

8. Wsparcie rodziców zastępczych przez organizacje pozarządowe.  
9.Podniesienie prestiżu rodzin zastępczych jako istotnego elementu systemu pieczy 
zastępczej.  
10.Liczba zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie rawskim zgodnie                   
z ustalonym limitem na dany rok kalendarzowy.  
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Wskaźniki:  
1. Liczba przeprowadzonych kampanii na rzecz promujących funkcjonowanie rodzin 
zastępczych.  

2. Liczba pozyskanych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

3. Liczba rodzin, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej.  

4. Liczba rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, pogotowia rodzinnego                           
i rodzinnych domów dziecka.  

5. Liczba  rodzin  zastępczych  korzystających  z  pomocy specjalistycznej (psycholog, 
prawnik).  

6. Działająca grupa wsparcia rodziców zastępczych  
7. Liczba    wychowanków   powracających    z    rodzin    zastępczych    i     placówek 
opiekuńczo- wychowawczych do biologicznych rodzin.  

8. Liczba  rodzin  naturalnych  współpracujących  na  rzecz  poprawy  swojego  
funkcjonowania  i polepszenia sytuacji finansowo-bytowej.  

9. Liczba organizacji udzielających wsparcia oraz specyfika udzielonego wsparcia.  

10. Zwiększenie poczucia własnej wartości w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej.  

11. Ustalony limit rodzin zawodowych w 2012, 2013 i 2014 r.  

 
Cel szczegółowy nr 2. Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych.  
 
Uzasadnienie celu:  
Istnieje konieczność by w zintegrowanym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną 
uwzględnić działania mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia 
po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej i rodziny zastępczej. W czasie pobytu 
w pieczy zastępczej, wychowanek powinien nabyć odpowiednie umiejętności i wiedzę 
niezbędną do wejścia w dorosłe życie i samodzielnego funkcjonowania. Przygotowanie 
wychowanków do samodzielnego, dorosłego życia powinno w przyszłości zapobiec                      
ich społecznemu wykluczeniu.  
 
Kierunki działa ń:  
1.Systematyczne przygotowywanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                  
i rodzin zastępczych do procesu usamodzielnienia.  

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku wychowanka pieczy zastępczej.  

3.Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki                           
oraz zagospodarowywanie.  

4.Współpraca instytucji i organizacji pozarządowych w powiecie rawskim na rzecz 
kompleksowego wsparcia usamodzielnianego wychowanka.  

 
Oczekiwane efekty:  
1. Przygotowanie wychowanków do procesu usamodzielnienia.  

2. Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.  

3. Wsparcie finansowo- rzeczowe pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej.  
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4. Wsparcie usamodzielnianych wychowanków zgodnie z kompetencjami instytucji.  

5. Wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 
przez  inne instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w ramach zadań statutowych.  
 
Wskaźniki:  
1. Ilość uzyskanych pozytywnych ocen z realizacji programu usamodzielnienia pełnoletnich 
wychowanków pieczy zastępczej.  

2. Liczba wychowanków, którzy nabyli umiejętności poruszania się na rynku pracy.  

3.Liczba wychowanków otrzymujących świadczenie na kontynuowanie nauki, 
usamodzielnienie, „rzeczówkę”.  

4. Liczba wychowanków i forma wsparcia otrzymana przez pełnoletniego wychowanka,                     
ze strony innych instytucji i organizacji pozarządowych.  

5. Wydatkowana kwota na świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 
zastępczej w roku 2012, 2013, 2014.  
 
Zakładane rezultaty realizacji programu:  
1. Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo – 
wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych.  

2. Zwiększenie liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych.  

3.Zmniejszenie liczby dzieci w wieku poniżej 10 roku życia przebywających                                  
w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

4. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjalistycznych 
szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, 
prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy,  przyznawanie 
dodatkowych świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w razie potrzeby 
organizowanie pomocy wolontariuszy.  

5. Kompleksowa pomoc osobom usamodzielnianym oraz większe wsparcie w realizacji 
indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym poprzez wsparcie rzeczowe                           
i finansowe.  

6. Wzmocnienie procesu aktywizowania osób usamodzielnianych, kontynuowania nauki, 
uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz podejmowania pracy.  

7. Zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej pod opiekę rodziny 
biologicznej.  

8. Utrzymanie standardów w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonujących                 
w powiecie rawskim dostosowanych do standardów określonych w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej  
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VIII. Adresaci programu: 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Rawskiego na lata 2012- 

2014 jest skierowany do: 

1) rodzin zastępczych, 

2) dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

3) pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – 

wychowawcze; 

4) rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

 
IX. Monitoring programu 

Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących realizowanych działań w ramach 
tego Programu oraz ocenie aktualności Programu w kontekście potrzeb w zakresie systemu 
pieczy zastępczej przedstawianych corocznie Zarządowi Powiatu wraz z rocznym 
sprawozdaniem z działalności PCPR. W przypadku konieczności zmiany postanowień 
Programu w związku ze zgłoszonymi potrzebami podejmowane będą działania aktualizujące 

Program stosownie do potrzeb , poprzez zmianę treści Programu.  Dodatkowym narzędziem 

monitoringu będzie stała obserwacja  i nadzorowanie realizacji działań wynikających                    
z przyjętego Programu, w tym reagowanie na zmianę sytuacji i dostosowanie treści Programu 
do zmieniającej się sytuacji. 
 
X. Ewaluacja programu 
 
Koordynatorem Programu jest Sylwia Stangreciak - Specjalista Pracy Socjalnej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

Przedmiotem ewaluacji będzie ocena skuteczności podejmowanych działań w oparciu                     
o analizę założonych wskaźników, określająca stopień realizacji celów Programu.  
 
XI. Źródła finansowania programu 

1. Samorząd województwa. 

2. Samorząd powiatu. 

3. Samorządy gmin. 

4. Administracja rządowa. 

5. Organizacje pozarządowe. 

6. Środki zewnętrzne. 
7. Odpłatność rodziców biologicznych. 
8. Inne 
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XII. Limit zawodowych rodzin zastępczych na lata 2012-2014. 
 

Biorąc pod uwagę wszystkie omówione dane poniżej przedstawiony zostaje limit rodzin 
zastępczych na lata 2012-2014,   a mianowicie: 
- w roku 2012 limit  zawodowych rodzin zastępczych wynosi - 1 
- w roku 2013 limit zawodowych rodzin zastępczych wynosi-   1  
- w roku 2014 limit zawodowych rodzin zastępczych wynosi -  2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




