Uchwała Nr XVII/95/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej
w Powiecie Kępińskim na lata 2016 – 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami) w związku z art. 180 pkt 1, art.182 pkt 5 i 6 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz.
332 ze zmianami)
Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata
2016 – 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej
w Powiecie Kępińskim na lata 2016 – 2018
Zgodnie z treścią art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 ze zm. ) do zadań własnych powiatu należy
m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy
zastępczej, zawierającego między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Przyjęcie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata
2016 – 2018 przewiduje rozwój działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie rodzin
z grupy ryzyka w celu zapobieżenia narastaniu kryzysu. Ponadto poprzez rozwój rodzinnej pieczy
zastępczej oraz pracy z rodziną naturalną dąży się do zapewnienia każdemu dziecku prawa do
stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.
Zakłada się, iż realizacja programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie
umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy
zastępczej oraz powrotu dzieci do rodzin biologicznych, co w konsekwencji doprowadzi do
minimalizacji występowania zjawiska sieroctwa społecznego.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 marca 2016 roku

POWIATOWY PROGRAM
ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE KĘPIŃSKIM
NA LATA 2016-2018

OPRACOWANIE:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Kępno 2015 rok

I.

WSTĘP
Jednym

z głównych celów pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w

przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie w miarę możliwości do ich życiowego
usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a
także zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w
tym przemocą w rodzinie.
Podstawą opracowania Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej

w Powiecie

Kępińskim jest art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.).
Ustawa ta przewiduje następujące formy pomocy: organizowanie opieki i wychowania w
rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
przyznawanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom
dziecka, przyznawanie rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom
dziecka świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na pokrycie kosztów związanych z
remontem, udzielanie tym rodzinom dni wolnych od sprawowania opieki nad dzieckiem w związku
z wypoczynkiem. Ponadto rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka można
przyznać świadczenia na: dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w
wieku od 6. do 16 lat, pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka oraz wystąpieniem zdarzeń losowych. poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna rozumiana
jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania jej zadań; praca socjalna; zapewnienie dzieciom opieki i wychowania
poza rodziną.
Organizator pieczy zastępczej, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
nie tylko organizuje opiekę i wychowanie dla dzieci, którym nie zapewnia tego rodzina biologiczna
ale także dba, by nowa – zastępcza rodzina wywiązywała się z powierzonych jej zadań w sposób
sumienny. W tym celu powołani zostali koordynatorzy pieczy zastępczej, którzy będą służyć
pomocą, radą a także zadbają o to , by dziecko było otoczone możliwie najlepszą opieką.
Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej powoduje
wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkuje różnorodnymi
najbardziej zagrożone są dzieci.

konsekwencjami, którymi

Do zadań własnych powiatu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
należy również przyznawanie pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny
zastępcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej, schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze.
Dążąc do zapewnienia skutecznego rozwiązania problemów rodzin i ich kryzysów koniecznym jest
opracowanie i realizacja lokalnego

programu rozwoju pieczy zastępczej w terenie Powiatu

Kępińskiego, który uwzględniać będzie podstawowe zasady:
 wcześniej i bliżej dziecka – zanim narosną problemy rodziny by działać przy wsparciu
specjalistów i pomocy w ramach placówek wsparcia dziennego,
 krócej – żeby nie zwalniać z odpowiedzialności rodziców za dziecko,
 skuteczniej – jeśli poza rodziną, to w formach zbliżonych do rodzinnych,
 efektywnej – dając szansę na powrót do rodziny lub na samodzielność i godne życie,
 bardziej ekonomicznie – poprzestając na formie adekwatnej do potrzeb, bez niepotrzebnego
stosowania form opieki całodobowej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie podzieliła kompetencje między
samorząd gminny i powiatowy w zakresie pracy z rodziną biologiczną, określiła co należy do zadań
własnych gmin a organizacją przez powiat pieczy zastępczej.
Strategia rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim wskazana w niniejszym programie
zawiera następujące zasady.
 Umieszczenie dziecka poza rodziną jest czynnością ostateczną;
 Umieszczenie dziecka poza rodziną naturalną jest czynnością doraźną i tymczasową;
 Umieszczenie dziecka poza rodziną naturalną powinno być dopuszczalne przede wszystkim w
rodzinnych formach pieczy zastępczej.
Aby program przyniósł pożądane efekty i był zgodny z założonymi kierunkami należy podjąć
następujące działania:
1. Zrobić wszystko aby dziecko pozostało w rodzinie własnej - położyć nacisk na profilaktykę i
pracę z rodziną.
2. Tworzyć rodzinne formy pieczy zastępczej, tak aby tylko w ostateczności kierować dzieci do
placówek całodobowych.

3. Zapewniać kompleksowe wsparcie rodzinom zastępczym celem ich prawidłowego
funkcjonowania. Poprzez kompleksowe wsparcie rozumie się wsparcie psychologiczne,
prawne, socjalne i informacyjne.
Stąd też potrzeba opracowania powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, który z
uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań nakreśli kierunki działań w perspektywie 3 – letniej,
których głównym celem będzie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i
instytucjonalnych formach opieki zastępczej, właściwych warunków oraz stosownych środków
finansowych.

II. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RODZIN ZASTĘPCZYCH W
POWIECIE KĘPIŃSKIM.
3.1. Rodzaje rodzin zastępczych

Od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
a) rodzina zastępcza:
 spokrewniona - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 niezawodowa - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna.
b) rodzinny dom dziecka.
c) rodziny pomocowe - sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego niesprawowania
opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą.

2.2 Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kępińskiego w latach 2005 – 2015
Z roku na rok na terenie powiatu kępińskiego przybywa rodzin zastępczych. Ma to swoje
plusy, a mianowicie przede wszystkim to, iż dzieci mają szansę wychowywać się w środowisku
rodzinnym a nie w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Jest to forma pieczy zastępczej
korzystna dla powiatu ze względów finansowych. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

jest trzykrotnie niższy niż koszt pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Wzrastająca liczba rodzin zastępczych pokazuje skalę problemu.

Tab. 1 Dane dot. rodzajów rodzin zastępczych (spokrewnione, niespokrewnione, zawodowe) w latach 2005 - 2011.

Rodzina zastępcza zawodowa
Rodzina
Pogotowie
zastępcza
rodzinne
wielodzietna
-

Rodzina
zastępcza
niespokrewniona

2005

Rodzina
zastępcza
spokrewnion
a
35

2006

32

14

-

-

46

2007

33

15

-

1

49

2008

30

18

2

2

52

2009

24

18

1

2

45

2010

29

20

5

2

56

2011

32

20

6

2

60

Rok

9

RAZEM

44

Tab. 2 Dane dot. rodzajów rodzin zastępczych (spokrewnione, niezawodowe , zawodowe) w latach 2012-2015 .

Rodzina zastępcza zawodowa
Rodzina
Pogotowie
zastępcza
rodzinne
wielodzietna
7
2

Rodzina
zastępcza
niezawodowa

2012

Rodzina
zastępcza
spokrewnion
a
24

2013

27

32

8

1

68

2014

25

29

8

1

63

2015

29

28

10

1

68

Rok

28

RAZEM

61

Poza dziećmi z rodzin zastępczych powiat otacza opieką także pełnoletnich wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze.
Tab. 3 Dane dot. wychowanków usamodzielniających się w latach 2005 - 2011.

2005

Liczba
wychowanków
usamodzielniając
ych
1

Kwota
przeznaczonych
świadczeń na
usamodzielnienie
(w zł)
1.621

Liczba
wychowanków
, którzy
kontynuują
naukę
11

Kwota
przeznaczona na
wychowanków,
kontynuujących
naukę ( w zł)
45.712

2006

1

4.863

5

21.613

2007

2

9.882

10

35.097

2008

3

9.882

11

42.126

2009

3

11.529

12

41.815

2010

2

9.882

8

36.140

2011

4

26.352

5

25.693

Rok

Tab.4 Dane dot. wychowanków usamodzielniających się w latach 2012- 2015.

2012

Liczba
wychowanków
usamodzielniając
ych
3

Kwota
przeznaczonych
świadczeń na
usamodzielnienie
(w zł)
11.535

Liczba
wychowanków
, którzy
kontynuują
naukę
8

Kwota
przeznaczona na
wychowanków,
kontynuujących
naukę ( w zł)
17.294

2013

1

4.941

4

17.585

2014

1

1.400

4

19.590

2015

2

11.541

6

23.083

Rok

Obecnie na terenie Powiatu Kępińskiego

znajduje się 124 dzieci w 68 rodzinach

zastępczych. Warto zwrócić uwagę, iż dzieciom tym jest potrzebna duża pomoc ze strony
specjalistów, głównie psychologa i socjoterapeuty oraz logopedy i pedagogów. Nie ulega
wątpliwości, że dzieci te wymagają szczególnego wsparcia ze względu na negatywne przeżycia
emocjonalne często w pierwszych latach swego życia.
Tab. 5 Dane dot. dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych.

Rok

Liczba dzieci

Liczba rodzin zastępczych

2005

60

46

2006

66

46

2007

75

49

2008

76

52

2009

70

45

2010

92

56

2011

104

60

2012

107

61

2013

114

68

2014

114

63

2015

124

68

Spośród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
najwięcej jest tych mieszczących się w przedziale wiekowym 13-18 lat, najmniej jest dzieci
najmłodszych tj. do 2 roku życia.
Tab. 6 Dane dot. wieku dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2007 - 2011.

Wiek dziecka

Rok
2007

2008

2009

2010

2011

0-2

6

3

2

9

8

3-6

13

16

17

14

25

7-12

24

27

26

29

31

13-18

20

19

19

22

35

Powyżej 18 lat

12

11

6

6

5

Liczba dzieci

75

76

70

80

104

Tab. 7 Dane dot. wieku dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2012 - 2015.

Wiek dziecka

Rok
2012

2013

2014

2015

poniżej 1 roku

3

1

2

0

od 1 roku do 3 lat

6

11

8

8

4 - 6 lat

13

10

12

13

7 – 13 lat

46

55

47

52

14 – 17 lat

28

30

31

31

18 – 24 lat

11

7

14

20

Liczba dzieci

107

114

114

124

Powodów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych jest bardzo wiele. Należą do nich
m.in. śmierć rodziców, zaniedbanie dziecka, porzucenie dziecka, przemoc w rodzinie, problem
alkoholowy w rodzinie.
Tab. 8 Dane dot. liczby dzieci z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych w latach 2012 - 2015.

Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
Nazwa placówki

na stan 31 grudnia
2012

2013

2014

2015

Dom Dziecka
w Ostrzeszowie

6+5
z przeniesienia

11

6

3

Dom Dziecka w
Słupcy
Dom dla Dzieci
i Młodzieży
w Kosewie
/Słupca

1

-

-

-

1

1

-

-

2

1

-

-

Pogotowie
Opiekuńcze
w Koninie
Dom Dziecka
w Pleszewie

2 – przeniesione
do DD w
Ostrzeszowie

-

Dom Dziecka
w Sępólnie
Krajeńskim

3 – przeniesione
do DD w
Ostrzeszowie

-

Razem

20

13

6

3

Powiat Kępiński nie posiada własnych placówek opiekuńczo- wychowawczych. Powiat
korzysta z placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie całej Polski. Zauważalna jest
tendencja zmniejszania się ilości skierowań dzieci z naszego powiatu do placówek. Od 2012 roku
powiat nie umieścił żadnego dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W chwili

obecnej przebywa placówkach tego rodzaju 3 dzieci. Priorytetem dla Powiatu Kępińskiego jest
umieszczanie dzieci, których rodzicom sąd ograniczył władzę rodzicielską w rodzinnej formie
opieki zastępczej. Jest to korzystne dla dobra dziecka jak i dla powiatu.
2.3 Wnioski z analizy pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim w latach 2012 - 2015:
1. W latach 2012 – 2015 liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z roku na rok
wzrasta.
2.

Z ogólnej liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do końca roku 2015 : 97,6 %
stanowią dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych a 2,4 % w placówkach opiekuńczowychowawczych.

3. W latach 2012 - 2015 nastąpił wzrost liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o
ok. 11,48 %.
4.

W latach 2012 – 2015 nie wzrasta liczba dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych.

2.4 Wniosek do programu:
2.4.1. Należy nadal rozwijać system rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie kolejnych
kandydatów do rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

2.4.2. Prężnie i na szeroką skalę działający w Powiecie system pieczy zastępczej stawia nowe
wyzwania. Rodziny zastępcze czując się na siłach i czując się dobrze przygotowane merytorycznie
chcą stawiać czoła nowym zadaniom. Stąd też zapotrzebowanie na szkolenie dla kandydatów na
specjalistyczne rodziny zastępcze oraz utworzenie takich rodzin w Powiecie. W rodzinach
zastępczych mamy bowiem wiele dzieci z orzeczona niepełnosprawnością.

2.4.3. Należy nadal utrzymywać wysokie standardy szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Widoczna jest bowiem ogromna zmiana w nastawieniu rodzin zastępczych do współpracy z
Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz rodziną biologiczną dziecka. Z perspektywy czasu
można powiedzieć, iż środki Powiatu wydane na przeszkolenie 2 trenerów do prowadzenia szkoleń
dla kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE przyczyniły się do znacznej poprawy
jakości funkcjonowania sytemu pieczy zastępczej w powiecie.

2.4.4. Konieczna jest dalsza ścisła współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Kompleksowe działania pozwalają na określenie trafnych kierunków pracy dla rodziny zastępczej,
biologicznej i samego dziecka. Działania systemowe przyczyniają się do szybszego i
efektywniejszego osiągania przez dzieci stabilizacji życiowej.

2.4.5. Należy dbać o wysoki poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej prezentowanej przez
pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej, bowiem przekłada się to na efektywniejsze
funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz większą ich otwartość na zgłaszanie różnego rodzaju
problemów, z jakimi się borykają.

III.

ZADANIA POWIATOWEGO PROGRAMU
ZASTĘPCZEJ NA LATA 2016 - 2018.

ROZWOJU

PIECZY

1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
2. Ustalenie corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych.
3. Przyznawanie świadczeń na miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , w wysokości:
a) 660 zł –dla rodziny zastępczej spokrewnionej,
b) 1000 zł –dla rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.
4. Zapewnienie wynagrodzeń dla rodziny zastępczej zawodowej.
5. Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie rodziny pomocowej.
6. Zapewnienie zgodnie z ustawą środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego.
7. Oddzielenie wsparcia rodzin zastępczych od przyznawania świadczeń rodzinom i
wychowankom poprzez utworzenie oddzielnych zespołów.
8. Zatrudnienie wymaganej, zgodnie z ustawą, liczby koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej.
9. Zatrudnienie zgodnie z ustawą osoby zajmującej się opieką i wychowaniem oraz osoby do
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, na wniosek
rodziny zawodowej.
10. Zapewnienie zgodnie z ustawą środków na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze
zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu rodzinnego.
11. W ramach środków budżetu powiatu i rozeznania potrzeb umożliwienie:

1) dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do
18. roku życia,
2) przyznania świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
3) pokrycia wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
12. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny
zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
13. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
14. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla
kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego.
15. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.
16. Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym, w szczególności w ramach grup
wsparcia.
17. Prowadzenie poradnictwa ( także prawnego) i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
18. Współpraca z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.
19. Współpraca z Gminnym Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
20. Współpraca z Sądami ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami w zakresie
oceny sytuacji dziecka umieszczonemu w pieczy zstępczej.
21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin biologicznych i
zastępczych.
22. Zapewnienie środków

na przyznanie pomocy pieniężnej

na kontynuację nauki,

usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych.
23. Zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych.
24. Dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej.
25. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację Programu, w tym środków rządowych, na
podstawie art. art. 187 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U 2015.poz 332 ze zm.)

Tab. 9 Wydatkowanie ogółem środków finansowych na realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w
latach 2012 - 2015

2012

2013

2014

2015

1 373 196,63

1 423 875,02

1 648 705,84

1.974.871,38

IV. LIMIT RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH W
LATACH 2016 - 2018
4.1 Liczba dzieci z poszczególnych gmin powiatu zagrożonych umieszczeniem w pieczy - dane z
ośrodków pomocy społecznej powiatu.
Tab. 10

Gmina

Liczba dzieci

Kępno (miasto i gmina)

0

Baranów

3

Bralin

2

Łęka Opatowska

0

Rychtal

0

Trzcinica

3

Perzów

0
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dowych w latach 2016- 2018:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza obowiązek planowania i
limitowania rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie. W 2012 roku rozpoczął się proces
przekwalifikowywania niezawodowych rodzin zastępczych w zawodowe. Aktualnie w Powiecie
Kępińskim funkcjonuje 11 zawodowych rodzin zastępczych w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego.

Tab. 11 Dane dot. liczby nowoutworzonych rodzin zastępczych zawodowych w latach 2012 - 2015.

Rok

Ilość nowych rodzin

Razem w powiecie

zawodowych

rodzin zawodowych

2012

1 rodzina

8 rodzin

2013

1 rodzina

9 rodzin

2014

brak nowych rodzin

9 rodzin

2015

2 rodziny

11 rodzin

Na podstawie analizy danych dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej, ustala się limit rodzin
zastępczych zawodowych w latach 2016 – 2018, jak w poniższej tabeli. Limit rodzin zawodowych

określony został na podstawie danych uzyskanych z gmin Powiatu Kępińskiego przedstawionych
powyżej oraz rozeznania potrzeb i praktyki w zakresie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
zastępczej, jak również biorąc pod uwagę efekty pracy asystentów rodzin z rodzinami biologicznymi,
przedstawia się następująco:

Tab. 12 Dane dot. limitu rodzin zastępczych zawodowych w latach 2016 - 2018.

Rok

Ilość nowych rodzin

Razem w powiecie

zawodowych

rodzin zawodowych

2016

do 2 rodzin

do 13 rodzin

2017

do 1 rodziny

do 14 rodzin

2018

do 1 rodziny

do 15 rodzin

V. CELE PROGRAMU
5.1 Zorganizowanie kompleksowego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.
5.2 Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej.
5.3 Zorganizowanie systemu kwalifikowania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy
zastępczej.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Źródłem finansowania zadań Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie
Kępińskim na lata 2016 – 2018 są środki finansowe :

 z budżetu Powiatu Kępińskiego;
 z budżetu Państwa ( Ministra właściwego do spraw rodziny);
 z budżetów samorządów gminnych( zgodnie z art. 191 ust.8 ustawy);
 z budżetów powiatowych,( zgodnie z art. 191 ust.4 ustawy );
 z odpłatności rodziców biologicznych;
 pozyskane w ramach WRPO ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

VII. ODBIORCY PROGRAMU
8.1. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej.
8.2 Rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.
8.3 Rodzice naturalni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
8.4 Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej,
8.5 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,
8.6 Rodziny pomocowe sprawujące czasową opiekę nad dzieckiem pozbawionym opieki
rodziców.

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU
Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy współpracy:
 Rodzin zastępczych;
 Rodzin pomocowych;
 Policji, straży miejskiej;
 Gminnych ośrodków pomocy społecznej;
 Powiatowego Urzędu Pracy;
 Sędziów i Kuratorów Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego;
 Specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, prawa, ekonomi;
 Sponsorów publicznych i niepublicznych;
 Wolontariuszy;
 Organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych.

IX. MONITORING PROGRAMU
Monitoring programu będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych
zadań w ramach programu od podmiotów zaangażowanych w realizację, przez koordynatora
programu, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, w celu ocenienia czy
program osiąga założone cele.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie co roku przedkładał sprawozdanie
merytoryczne i finansowe Radzie Powiatu Kępińskiego łącznie ze sprawozdaniem z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

