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Wstęp  
 

Prawo dziecka do rodziny i pozostawania pod opieką rodziców będące 
podstawowymi prawami dziecka są zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej               
oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dobro dziecka i dobro rodziny, która                       
jest naturalnym środowiskiem rozwoju, podkreśla również preambuła ustawy z dnia               
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,      
poz. 887 z późn. zm.), która jest podstawą uregulowań zawartych w niniejszym 
Programie. 

W  obowiązującym stanie prawnym 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. W pieczy zastępczej umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale 
lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona.  

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowi zadanie 
własne powiatu. Co za tym idzie samorząd powiatowy w pełni odpowiada                               
za funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej.  

Podkreślić należy, że w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej piecza zastępcza jest z założenia okresowa, a jej celem jest wsparcie rodziny 
doświadczającej problemów opiekuńczo-wychowawczych do czasu zminimalizowania 
tych problemów do takiego poziomu, aby dziecko mogło powrócić do rodziny. 

Aby wesprzeć finansowo i organizacyjnie istniejące rodziny zastępcze powiatowy 
program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej powinien zawierać coroczny limit rodzin 
zastępczych zawodowych, a więc określać liczbę rodzin zastępczych niezawodowych, 
które w poszczególnych latach zostaną przekształcone w rodziny zawodowe. 

W celu realizacji zadań nałożonych cytowaną wyżej ustawą oraz pozyskania 
środków z zewnątrz tworzy się Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Hrubieszowskim na lata 2012 – 2014. Ma on na celu zapewnienie każdemu dziecku 
całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, stabilnego i trwałego 
rodzinnego środowiska wychowawczego. Realizacja założeń Programu doprowadzi                
do ograniczenia skali instytucjonalnej pieczy zastępczej, w szczególności ograniczy 
nowe umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Cele Programu 
są zbieżne z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Hrubieszowskiego na lata 2007-2012. 

Na podstawie powołanej ustawy i w celu jej realizacji Starosta Hrubieszowski 
Zarządzeniem Nr 58/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. wyznaczył Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej                               
w powiecie hrubieszowskim. 
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Rozdział I. Diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w powiecie 
 

Nowe uregulowania dotyczące pieczy zastępczej 
Od 2012 r. uregulowania prawne dotyczące pieczy zastępczej zostały wyłączone             

z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,              
poz. 1362 z późn. zm.) i zawarte w nowej ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta określa w jednym akcie prawnym 
zarówno zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania pieczy 
zastępczej, traktując je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane. Szeroko rozumianą 
profilaktykę, a więc pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną 
zdefiniowano jako zadanie gminy, a rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą                   
jako zadanie powiatu, przy czym gmina ma obligatoryjnie partycypować w kosztach 
pieczy zastępczej. Taki podział kompetencji powinien zmobilizować gminy                              
do podejmowania działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,               
a co za tym idzie ograniczać nowe umieszczenia w pieczy zastępczej i skracać                          
do minimum okres pozostawania dziecka poza rodziną naturalną. Z drugiej zaś strony 
rodzina zastępcza i wspierające ją instytucje powinny dbać o zachowanie kontaktu                     
z rodziną naturalną i działać na rzecz powrotu dziecka do tejże rodziny.  

W myśl powołanej ustawy piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej            
i instytucjonalnej. W nowy sposób zdefiniowano przy tym formy rodzinnej pieczy 
zastępczej.  
 

Rodzinna piecza zastępcza 
Uregulowania prawne w kwestii funkcjonowania rodzin zastępczych zawiera                      

m.in. Dział III ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej – Piecza zastępcza oraz akty wykonawcze do ww. ustawy. 

Ustawa wyodrębnia następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej: 
1) rodziny zastępcze: 

a) spokrewnione; 
b) niezawodowe; 
c) zawodowe, w tym specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego; 

2) rodzinny dom dziecka. 
Wszystkie rodziny na ich wniosek mogą być wspierane na określonych zasadach 

przez rodziny pomocowe. 
   

Porównanie dotychczasowych oraz obecnie istniejących form opieki zastępczej              
z uwzględnieniem dopuszczalnej liczby umieszczonych w nich dzieci zawiera poniższe 
zestawienie: 
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Dotychczasowa forma opieki zastępczej 
 – do 31 grudnia 2011 r. 

Obecna forma opieki zastępczej  
– od 1 stycznia 2012 r. 

- tworzona przez wstępnych        
i rodzeństwo dziecka 

Rodzina zastępcza spokrewniona – tworzona 
przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka 

Rodzina 
zastępcza 
spokrewniona:  - tworzona przez wujostwo 
Rodzina zastępcza niespokrewniona 

Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzona 
przez osoby z dalszej rodziny (np. wujostwo) 
lub też zupełnie obce 

- wielodzietna (3 do 6 dzieci) - bez określonej specjalizacji 
(do 3 dzieci) 

- specjalistyczna (do 3 dzieci) - specjalistyczna (do 3 dzieci) 

Rodzina 
zastępcza 
zawodowa: 

- o charakterze pogotowia 
rodzinnego (do 3 dzieci) 

Rodzina 
zastępcza 
zawodowa: 

- pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego (do 3 dzieci) 

Rodzinny dom dziecka (4 do 8 dzieci) Rodzinny dom dziecka (do 8 dzieci) 

Rodziny wspierające (na zasadzie wolontariatu) Rodziny pomocowe 

 
Mając na uwadze powyższe zestawienie należy zaznaczyć, że ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje do przekształcania rodzin niezawodowych, 
które spełniają warunki do pełnienia funkcji rodziny zawodowej i złożą stosowny 
wniosek, na rodziny zawodowe w ramach istniejącego corocznego limitu. Stwarza                   
to możliwość profesjonalizacji opieki nad umieszczonymi w nich dziećmi, ale z drugiej 
strony nakłada duże obciążenie finansowe na powiat odpowiedzialny za finansowanie 
wynagrodzeń. 

 
W 2011 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego w 77 rodzinach zastępczych 

różnego typu było umieszczonych 112 dzieci. W okresie ostatnich czterech lat liczba 
rodzin oraz dzieci w nich umieszczonych utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie 
– liczba rodzin wynosi od 72 do 84, a liczba umieszczonych dzieci od 105 do 117.                  
W rozbiciu na typy rodzin przeważającą część stanowią rodziny spokrewnione – około 
80 % ogółu rodzin. W 2011 r. funkcjonowało 67 rodzin spokrewnionych dla 89 dzieci 
oraz 6 rodzin niespokrewnionych, w których wychowywało się po 1 dziecku (tj. łącznie      
6 dzieci). Stopniowo wzrasta liczba rodzin zawodowych w naszym powiecie oraz liczba 
umieszczonych w nich dzieci – od 1 rodziny z 4 dzieci do 4 rodzin obejmujących opieką 
17 dzieci, co stanowi 15 % dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wszystkich 
typów. 

W powiecie funkcjonują obecnie 4 rodziny zastępcze zawodowe, w których                  
w 2011 r. przebywało łącznie 17 dzieci. Pierwsza zawodowa rodzina zastępcza                         
o charakterze pogotowia rodzinnego została zawiązana w 2006 r. i przez cały okres 
funkcjonowania miała pod opieką łącznie 20 dzieci, a obecnie ma pod opieką 2 dzieci.  
W styczniu 2009 r. została zawiązana pierwsza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem 
wielodzietna rodzina zastępcza, która przejęła opiekę nad 3 dzieci opuszczających 
pogotowie rodzinne, a we wrześniu 2010 r. powstała druga taka rodzina, która również 
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objęła opieką 3 dzieci. W listopadzie 2011 r. zawiązano kolejną taką rodzinę                            
dla 4 rodzeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące ilości rodzin zastępczych i liczby 
dzieci w nich umieszczonych zostały zawarte w Tabeli nr 1 – Rodzaje rodzin zastępczych 
i liczba dzieci w nich umieszczonych – średniorocznie w latach 2008 – 2011.  

 
Tabela nr 1. Rodzaje rodzin zastępczych i liczba dzieci w nich umieszczonych                                 
– średniorocznie w latach 2008 – 2011 r. 
Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba dzieci w rodzinach 

Rok 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Ogółem rodziny 84* 78 72 77 117 117 105 112 
Rodziny spokrewnione 74 67 61 67 100 93 82 89 
Rodziny niespokrewnione 10 9 8 6 13 12 10 6 
Rodziny zawodowe ogółem 1 2 3 4 4 12 13** 17 

- wielodzietne 0 1 2 3 0 3 6 10 w tym: 
- o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego  

1 1 1 1 4 9 10 7 

*jedna rodzina spokrewniona jest jednocześnie rodziną niespokrewnioną 
**liczba dzieci ogółem w rodzinach zawodowych wynosi 13, gdyż 3 dzieci było początkowo w jednej, a potem               
w drugiej rodzinie zawodowej 

 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. w powiecie hrubieszowskim funkcjonowało 70 rodzin 

zastępczych różnego typu, z których większość (49 rodzin) miała pod swoją opieką jedno 
dziecko. Po dwoje dzieci pod opieką miało 14 rodzin, a po troje dzieci było                               
w 5 rodzinach, z tego 2 to rodziny zawodowe wielodzietne. Czworo rodzeństwa                     
pod opieką miały 2 rodziny, z tego jedna spokrewniona i jedna zawodowa wielodzietna. 
Zdarza się, że rodziny spokrewnione przyjmują kolejne dziecko stanowiące rodzeństwo 
dla dziecka, które już u nich przebywa – często jest to dziecko z kolejnego związku 
jednego z rodziców, a więc stanowiące rodzeństwo przyrodnie. Chociaż zgodnie                       
z przepisami obowiązującymi do końca 2011 r. w wielodzietnych zawodowych rodzinach 
zastępczych mogło przebywać maksymalnie do 6 dzieci to tylko w jednej rodzinie 
spośród trzech istniejących rodzin tego typu przebywało 4 dzieci, a w pozostałych 
jedynie po 3 dzieci i we wszystkich przypadkach były to rodzeństwa. W okresie 3 lat                
od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
dotychczasowe rodziny wielodzietne zostaną na ich wniosek przekształcone w rodziny 
zawodowe bez określonej specjalizacji lub w rodzinne domy dziecka. Więcej danych 
zostało zawartych w Tabeli nr 2 – Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci 
– stan na dzień 31 grudnia 2008 – 2011roku. 
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Tabela nr 2. Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci – stan na dzień                     
31 grudnia 2008 – 2011 roku * 

Wyszcze-
gólnienie 

 
 
Rok 

Rodziny  
z 1 dzieckiem 

Rodziny  
z 2 dzieci 

Rodziny  
z 3 dzieci 

Rodziny  
z 4 i więcej 
dzieci 

Ogółem 
rodziny     
z dziećmi 

2008 41 17 2 1 61 
2009 38 15 2 1 56 
2010 39 12 2 1 54 

Rodziny 
spokrewnione 

2011 44 13 3 1 61 

2008 8 1 1 0 10 
2009 5 1 1 0 7 
2010 5 0 0 0 5 

Rodziny 
niespokrewnione 

2011 5 0 0 0 5 

2008 - - - - - 
2009 - - 1 0 1 
2010 - - 2 0 2 

Rodziny 
zawodowe 
wielodzietne 

2011 - - 2 1 3 

2008 1 0 0 0 1 
2009 0 0 0 1 1 
2010 0 0 0 0 0 

Rodziny 
zawodowe  
o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

2011 0 1 0 0 1 

2008 50 18 3 1 72 
2009 43 16 4 2 65 
2010 44 12 4 1 61 

Rodziny 
zastępcze 
ogółem 

2011 49 14 5 2 70 
* nie obejmuje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej po 18 r. ż. 

 

Spośród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na dzień                  
31 grudnia 2011 r. największą grupę – 44 osób, stanowią wychowankowie w przedziale 
wiekowym od 7 do 13 lat. Niewiele mniej, bo 41 dzieci jest w przedziale od 14 do 18 lat,                        
a jedynie 15 dzieci jest w wieku poniżej 6 lat, z tego tylko 4 dzieci poniżej 3 lat. Podobna 
struktura wiekowa – z przewagą dzieci w przedziale między 7 a 13 rokiem życia                       
i niewielką liczbą dzieci najmłodszych – utrzymuje się od kilku lat. Strukturę wiekową 
dzieci w podziale na typy rodzin zastępczych przedstawia poniżej zamieszczona Tabela 
nr 3 – Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku – stan na dzień 31 grudnia 2008 – 
2011 roku.  
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Tabela nr 3. Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku – stan na dzień 31 grudnia              
2008 – 2011 roku *  

Wyszczególnienie  
 
Rok 

Dzieci  
w wieku  
0 – 3 lata 

Dzieci  
w wieku  
4 – 6 lat 

Dzieci  
w wieku  
7 – 13 lat 

Dzieci  
w wieku  
14 – 18 lat 

Ogółem 
dzieci 

2008 3 4 34 44 85 
2009 3 6 38 31 78 
2010 0 5 34 33 72 

Rodziny 
spokrewnione 

2011 1 8 35 39 83 

2008 1 1 10 1 13 
2009 1 1 7 1 10 
2010 1 0 3 1 5 

Rodziny 
niespokrewnione 

2011 0 1 2 2 5 

2008 0 0 0 0 0 
2009 0 0 3 0 3 
2010 0 1 4 1 6 

Rodziny 
zawodowe 
wielodzietne 

2011 2 2 6 0 10 

2008 1 0 0 0 1 
2009 1 3 1 0 5 
2010 0 0 0 0 0 

Rodziny 
zawodowe 
o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

2011 1 0 1 0 2 

2008 5 5 44 45 99 
2009 5 10 49 32 96 
2010 1 6 41 35 83 

Rodziny 
zastępcze 
ogółem 

2011 4 11 44 41 100 
*nie obejmuje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej po 18 r. ż. 

 

Biorąc pod uwagę ruch wychowanków w rodzinach zastępczych,                                  
tj. pierwszorazowe umieszczanie dzieci i ich przechodzenie do innych form opieki,                   
to w 2011 r. po raz pierwszy w rodzinie zastępczej umieszczonych zostało aż 23 dzieci, 
gdy w poprzednim roku dwukrotnie mniej, bo jedynie 11, a w 2009 i 2008 r.                             
– odpowiednio 16 i 15. Wynikać to może po części z częstszego umieszczania dzieci              
na pobyty krótkoterminowe w pogotowiu rodzinnym. Wychowankowie, którzy przed 
ukończeniem 18 roku życia opuszczają rodziny zastępcze sporadycznie powracają                   
do swoich rodzin naturalnych, a w większości przechodzą do innych form opieki. 
Największy ruch wychowanków dotyczył dotychczasowej rodziny zastępczej                            
o charakterze pogotowia rodzinnego, co jest związane ze specyfiką tej rodziny, w której  
z założenia wychowanek mógł przebywać maksymalnie do 15 miesięcy, a następnie 
powinien wrócić do rodziny naturalnej lub przejść do innej formy opieki. Należy 
stwierdzić, że jak dotychczas z 22 dzieci, które przebywały przez ostatnie cztery lata                
w tego typu rodzinach 10 trafiło do rodzin adopcyjnych lub zastępczych, 8 powróciło              
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do rodziny naturalnej (z tego nad 3 powierzono pieczę babci dzieci), tylko 2  trafiło               
do placówki opiekuńczo-wychowawczej (z tego 1 trafiło do adopcji), a 2 pozostaje nadal 
pod opieką rodziny o charakterze pogotowia.  

Odnosząc się do pozostałych funkcjonujących na terenie powiatu rodzin 
zastępczych w analogicznym okresie, to jest w latach 2008 – 2011, przed 18 rokiem 
życia opuściło rodziny 5 wychowanków przechodząc do innej rodziny zastępczej,                        
1 wychowanek został umieszczony w domu pomocy społecznej i 1 w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, a jedynie 9 powróciło do rodzin biologicznych. Więcej 
danych obrazujących ruch dzieci w rodzinach zastępczych zawiera zamieszczona poniżej 
Tabela nr 4 – Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2008 – 2011 
(średniorocznie). 

 
Tabela nr 4. Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2008 – 2011 r. (średniorocznie) 

Wychowankowie do 18 r. ż., którzy opuścili rodziny zastępcze: Wyszcze-
gólnienie 

 
 
 
 
 
 
 
Rok 

Dzieci 
umiesz-
czone 
po raz 
pierwszy 
w 
rodzinie 
zastępczej 

i powrócili  
do rodziny 
naturalnej 

i przeszli  
do innej 
rodziny 
zastępczej 

i przeszli  
do adopcji 

i przeszli  
do placówki 
opiekuńczo-
wychowawczej 
lub do domu 
pomocy 
społecznej 

2008 14 5 2 0 0 
2009 10 1 3 0 1 
2010 6 0 0 0 0 

Rodziny 
spokrewnione 

2011 12 2 0 0 1 

2008 0 1 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 

Rodziny 
niespokrew-
nione 

2011 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 

Rodziny 
zawodowe 
wielodzietne 

2011 4 0 0 0 0 

2008 1 0 3 0 0 
2009 6 0 2 1 1 
2010 5 3 2 2 1 

Rodziny 
zawodowe      
o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

2011 7 2 0 0 0 

2008 15 6 5 0 0 
2009 16 1 5 1 2 
2010 11 3 2 2 1 

Rodziny 
zastępcze 
ogółem 

2011 23 4 0 0 1 
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Dane dotyczące  ruchu dzieci w rodzinach zastępczych warto odnieść do danych              
z Tabeli nr 7 – Wiek dzieci przyjętych do placówek w latach 2008 – 2011 
(średniorocznie). Dzieci przyjętych do placówek opiekuńczo-wychowawczych było                   
w ostatnich dwóch latach bardzo mało – jedynie 1 w 2011 r. i 2 w 2010 r., ale w latach 
wcześniejszych zdecydowanie więcej, odpowiednio – 24 i 12. Dzieci te, zwłaszcza 
poniżej 10 roku życia, powinny trafić do rodzinnej opieki zastępczej, a nie do placówki. 
Niestety z powodu braku kandydatów na rodziny niezawodowe i zawodowe oraz braku 
miejsc w istniejących zawodowych rodzinach zastępczych nie wszystkie dzieci 
pozbawione właściwej opieki rodziców trafiają do tych form opieki.  

Najwięcej umieszczeń dziecka w rodzinie zastępczej dotyczyło dotychczasowych 
rodzin spokrewnionych, które w sposób oczywisty są zainteresowane pełnieniem opieki 
nad dzieckiem z ich bliskiej rodziny. Rodziny te zwykle zgłaszają się same do sądu 
rodzinnego lub są do niego kierowane przez ośrodki pomocy społecznej. Rodziny 
spokrewnione nie są zobowiązane do odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny 
zastępcze, a ich ewentualne szkolenie powinno być każdorazowo dostosowane                        
do konkretnych potrzeb rodziny. Inaczej sprawa wyglądała z dotychczasowymi 
rodzinami niespokrewnionymi (tj. obecnymi niezawodowymi), z których tylko część jest 
tworzona od początku dla konkretnego dziecka, np. dziecka sąsiadów, znajomych, 
dalszej rodziny. Obecnie część rodzin niezawodowych oraz rodziny zawodowe,                      
są tworzone w ten sposób, że kandydaci zgłaszają chęć podjęcia się funkcji rodziny 
zastępczej i nie wskazują przy tym konkretnych dzieci, które chcieliby przyjąć                       
pod opiekę. Predyspozycje i możliwości takich kandydatów są weryfikowane                      
przez pracowników PCPR, którzy następnie kierują ich na szkolenie, a po nim proponują 
przyjęcie konkretnych dzieci, dla których sąd rodzinny przewidział możliwość 
umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zdarza się, że kandydaci w czasie jego trwania,                  
a nawet pomimo odbycia przeszkolenia, wycofują się z pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Problemem jest również samo znalezienie kandydatów na rodzinę zastępczą  
– zainteresowanie taką możliwością pomocy dzieciom jest w naszym społeczeństwie 
minimalne i często decydujące są względy finansowe, które negatywnie wpływają                  
na podjęcie decyzji o przyjęciu dzieci, a docelowo na trwałość takiej rodziny. W opinii 
większości rodzin zastępczych, zwłaszcza spokrewnionych, pomoc finansowa dla nich 
jest niewystarczająca, brakuje też szerszego wsparcia w zakresie szkoleń, pomocy 
specjalistów i pomocy dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 
(głównie chodzi o pomoc mieszkaniową).  

Finansowanie zadań z zakresu opieki zastępczej, zarówno rodzinnej,                                        
jak i instytucjonalnej, należało do 2011 r. w całości do powiatu. Pozostanie tak nadal                
w odniesieniu do rodzin zawiązanych przed rokiem 2012 r., ale już rodziny 
nowopowstałe będą częściowo dofinansowywane przez odpowiednie gminy. Będzie                
to odpowiednio 10 % kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  
30 % w drugim roku pobytu i 50 % w trzecim roku i latach następnych. Koszty będą 
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współfinansowane obligatoryjnie przez gminę właściwą ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. 

Ponoszone koszty funkcjonowania rodzin zastępczych były do końca 2011 r. 
zależne od typu rodziny oraz wysokości świadczenia na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka, które z kolei było uwarunkowane m.in. wiekiem dziecka,                     
jego dochodami oraz faktem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Przeciętna 
wysokość tego świadczenia w rodzinach spokrewnionych wahała się w latach 2008                   
– 2011 od kwoty 560 zł do kwoty 649 zł miesięcznie. W rodzinach niespokrewnionych 
przeciętny koszt tych świadczeń był nieco wyższy – od kwoty 694 zł do kwoty 858 zł 
miesięcznie, gdyż rodziny te otrzymywały dodatkowo 10 % kwoty podstawy                            
(tj. 1 647 zł) z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (tj. 164,70 zł).  

Przeciętne koszty związane z wynagrodzeniem zawodowej rodziny zastępczej               
o charakterze pogotowia rodzinnego  (kwota wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi) 
w latach 2008 – 2011 wahały się od kwoty 2 265 zł (najniższej z uwagi na pozostawanie 
przez dłuższy czas w gotowości przyjęcia dziecka) – do kwoty 3 535 zł miesięcznie. 
Miesięczne koszty pozostawania w gotowości stanowią kwotę 1 845 zł, to jest 
wynagrodzenie w wysokości 1 564,65 zł brutto. Nieco niższe były przeciętne koszty 
wynagrodzeń rodzin wielodzietnych – była to maksymalnie kwota 2 328 zł miesięcznie, 
to jest wynagrodzenie w wysokości  1 976 zł brutto.  

Ogółem kwota przeznaczona na wypłatę wszystkich świadczeń, w tym 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla rodzin zastępczych utrzymuje się w granicach                 
od 797 499 zł do 885 629 zł rocznie. Zamieszczone poniżej tabele: Tabela nr 5 – Koszt 
funkcjonowania rodzin zastępczych w latach 2008 – 2011 (średniorocznie) i  Tabela nr 6 
– Przeciętny koszt miesięczny świadczenia dla rodzin zastępczych w latach 2008                      
– 2011 r. zawierają bardziej szczegółowe dane w rozbiciu na poszczególne typy rodzin 
oraz ukazują przeciętne koszty miesięczne świadczeń dla rodzin zastępczych. 

 

Tabela nr 5.  Koszt funkcjonowania rodzin zastępczych w latach 2008 – 2011 r. (średniorocznie) 

Wyszczególnienie Kwota świadczeń 
Rok 2008 2009 2010 2011 

Ogółem rodziny zastępcze 885 629 zł 830 142 zł 797 499 zł 813 790 zł 
Rodziny spokrewnione 672 717 zł 581 197 zł 594 080 zł 586 457 zł 
Rodziny niespokrewnione 133 861 zł 111 177 zł 55 501 zł 57 432 zł 
Rodziny zawodowe ogółem,  
w tym: 

79 051 zł 137 768 zł 147 918 zł 169 901 zł 

- zawodowe wielodzietne: 0 58 056 zł 66 047 zł 127 865 zł 
- pomoc dla dziecka    0 30 123 zł 32 492 zł 73 819 zł w tym:  
- wynagrodzenie 0 27 933 zł 33 555 zł 54 046 zł 

- zawodowe o charakterze 
pogotowia rodzinnego: 

79 051 zł 79 712 zł 81 870 zł 42 036 zł 

- pomoc dla dziecka    36 626 zł 37 812 zł 34 288 zł 10 080 zł w tym:  
- wynagrodzenie 42 425 zł 41 900 zł 47 582 zł 31 956 zł 
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Tabela nr 6.  Przeciętny koszt miesięczny świadczenia dla rodzin zastępczych w latach  
2008 – 2011 r. 
Wyszczególnienie Przeciętny koszt miesięczny świadczenia 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Ogółem rodziny zastępcze - - - - 
Rodziny spokrewnione 560 zł 642 zł 623 zł 649 zł 
Rodziny niespokrewnione 858 zł 842 zł 694 zł 844 zł 
Rodziny zawodowe ogółem,  
w tym: 

- - - - 

- zawodowe wielodzietne: - - - - 
- pomoc dla dziecka    0 836 zł 677 zł 839 zł w tym:  
- wynagrodzenie 0 2 328 zł 2 097 zł 2 162 zł 

- zawodowe o charakterze 
pogotowia rodzinnego: 

- - - - 

- pomoc dla dziecka    763 zł 771 zł 816 zł 530 zł w tym:  
- wynagrodzenie 3 535 zł 3 492 zł 2 265 zł 2 663 zł 

 
 

W związku z tym, że na terenie powiatu hrubieszowskiego nie ma całodobowych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci z naszego powiatu są umieszczane                   
w placówkach tego typu na terenie innych powiatów. Koszty utrzymania tych dzieci                
w 2011 r. wynosiły miesięcznie od 2 600 zł w Domu Młodzieży SOS w Lublinie                        
do 4 998 zł w Pogotowiu Opiekuńczym  w Zamościu, przeciętnie były to koszty ponad 
3 000 zł miesięcznie. Koszty ponoszone przez powiat z tego tytułu w 2010 r. wyniosły 
938 130 zł, a w 2011 r. już tylko 604 104 zł. Zmniejszenie się tych kosztów wynika                
ze spadku liczby dzieci kierowanych i przebywających w placówkach, natomiast 
przeciętny koszt utrzymania jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej z roku na rok wzrasta.  

Koszt funkcjonowania rodzin zastępczych w roku 2011 w rozbiciu                                
na poszczególne typy rodzin w porównaniu do planowego kosztu funkcjonowania w roku 
2012 przedstawia Tabela nr 7 – Koszt funkcjonowania rodzin zastępczych w roku                    
2011 w porównaniu do szacowanego kosztu funkcjonowania w roku 2012 
(średniorocznie). 
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Tabela nr 7.  Koszt funkcjonowania rodzin zastępczych w roku 2011 w porównaniu                 
do szacowanego kosztu funkcjonowania w roku 2012 (średniorocznie) 
Wyszczególnienie Kwota świadczeń 

Rok 2011 2012 

Ogółem rodziny zastępcze 813 790 zł 1 000 000 zł 

Rodziny spokrewnione 586 457 zł 500 000 zł 

Rodziny niespokrewnione / niezawodowe 57 432 zł 200 000 zł 

Rodziny zawodowe ogółem,  
w tym: 

169 901 zł 300 000 zł 

Zawodowe wielodzietne / bez specjalizacji: 127 865 zł 237 000 zł 

- pomoc dla dziecka    73 819 zł 127 000 zł w tym:  

- wynagrodzenie 54 046 zł 110 000 zł 

Zawodowa o charakterze pogotowia 
rodzinnego: 

42 036 zł 63 000 zł 

- pomoc dla dziecka    10 080 zł 25 200 zł w tym:  

- wynagrodzenie 31 956 zł 37 800 zł 

 

Wyższe koszty funkcjonowania rodzin zastępczych szacowane na 2012 r. 
wynikają nie tylko ze zwiększenia kwot świadczeń obligatoryjnych, ze wzrostu 
wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz z obowiązku przekształcenia 
rodzin z niezawodowych na zawodowe. W powyższym wyliczeniu uwzględnione zostały 
też wzrastające koszty świadczeń fakultatywnych określonych w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, takich jak m.in.: jednorazowe świadczenie                      
na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, 
świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych                   
lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie                
do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6-go do 18-go roku 
życia (raz w roku kalendarzowym), świadczenie na pokrycie kosztów związanych                       
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dla rodziny zawodowej raz w roku 
kalendarzowym). Przy uwzględnieniu tych wszystkich rodzajów kosztów, przeciętny 
koszt utrzymania jednego dziecka w rodzinach zastępczych zawodowych w 2012 roku 
wyniesie 2 083 zł miesięcznie (przyjmując koszt roczny w wysokości 300 000 zł                   
oraz jedynie 12 dzieci rocznie jak było na koniec 2011 r.).  

 Zatem w sposób jednoznaczny należy stwierdzić, że koszt opieki rodzinnej                    
w przeliczeniu na jednego wychowanka, jest znacznie niższy niż opieki instytucjonalnej, 
nie mówiąc już o niepodważalnej przewadze opieki rodzinnej, jeżeli chodzi o lepsze 
warunki prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci. Z tych dwóch względów należy 
wspierać i rozwijać wszelkie formy rodzicielstwa zastępczego. 



  

 

 
 
 

14 

Instytucjonalna piecza zastępcza 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła także 

zmiany dotyczące opieki instytucjonalnej nad dziećmi. Ustawa zakłada funkcjonowanie      
4 typów placówek opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjny, interwencyjny, 
specjalistyczno-terapeutyczny oraz rodzinny. Wszystkie placówki mają ograniczyć liczbę 
miejsc z 30 do 14 (a placówki typu rodzinnego do 8 miejsc). Ponadto w okresie 4 lat              
od wejścia w życie ustawy (tj. w latach 2012 – 2015) w placówkach mogą być 
umieszczane jedynie dzieci powyżej 7 roku życia (nie dotyczy to placówek typu 
rodzinnego). W okresie od 2015 r. do 2019 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej mogą 
przebywać jedynie dzieci powyżej 7 roku życia, a od 2020 r. tylko dzieci powyżej                   
10 roku życia. Ustawa wprowadza także dwie nowe formy instytucjonalnej pieczy 
zastępczej – regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w której może przebywać 
maksymalnie 30 dzieci, które wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, 
oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny, w którym może przebywać do 20 dzieci                  
w wieku do pierwszego roku życia wymagających specjalistycznej opieki w okresie 
oczekiwania na przysposobienie. 

Na terenie powiatu hrubieszowskiego nie ma żadnej całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, w związku z czym dzieci, w odniesieniu do których zostanie 
wydane postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce są kierowane do placówek poza 
powiatem. Należy zauważyć, że często dzieci muszą oczekiwać na miejsce w placówce, 
nawet jeśli mają wskazaną placówkę interwencyjną. Dzieje się tak z powodu 
ograniczonej i stale zmniejszającej się liczby miejsc w domach dziecka.  

Powiat posiadający placówkę w pierwszej kolejności umieszcza w niej dzieci 
pochodzące ze swojego terenu, a dopiero w przypadku wolnych miejsc – dzieci z innych 
powiatów. Zdarza się też, że dzieci przebywają w placówce typu interwencyjnego 
powyżej zakładanych 3 miesięcy, gdyż nie ma wolnych miejsc w placówkach 
socjalizacyjnych czy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Czasem dzieci 
umieszczane są w placówkach bardzo odległych od miejsca zamieszkania                                 
– np. ze względu na brak miejsc w placówkach bliższych lub specyfikę  tych placówek 
(np. dom dziecka dla dziewcząt w ciąży i z własnymi dziećmi). 

Na koniec 2011 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych 
było 15 wychowanków pochodzących z naszego powiatu, podczas gdy jeszcze 2 lata 
wcześniej – na koniec 2009 r. – było umieszczonych ponad dwukrotnie więcej dzieci,              
bo aż 36. Podobnie działo się jeśli chodzi o liczbę przyjętych dzieci – w całym 2011 r. 
przyjęto do placówki jedynie 1 dziecko, a w 2009 aż 24. W przypadku kierowania dzieci 
do placówek nie można mówić jednak o trwałej tendencji spadkowej. Jest to raczej 
zmienna losowa, choć pozostaje mieć nadzieję, że zmiana przepisów zachęci                          
do tworzenia nowych rodzin zastępczych zawodowych, które przejmą cześć dzieci 
umieszczanych poza rodziną. W roku 2008 najwięcej dzieci kierowanych do placówek 
było w wieku od 15 do 18 lat. Nastolatki stanowiły też wówczas największą grupę 
spośród wszystkich dzieci przebywających w placówkach. W 2009 i 2010 roku sporo 
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dzieci ukończyło 18 lat i odeszło z placówek, a kierowanych było dużo dzieci młodszych 
i niemowląt, tak że obecnie większość dzieci w placówkach jest w wieku 11 – 18 lat. 
Więcej danych zawierają tabele: Tabela nr 8 – Wiek dzieci przebywających                                
w placówkach – stan na dzień 31 grudnia 2008 – 2011 roku  i Tabela nr 9 – Wiek dzieci 
przyjętych do placówek w latach 2008 – 2011  (średniorocznie). 

 
Tabela nr 8. Wiek dzieci przebywających w placówkach – stan na dzień 31 grudnia 2008               
– 2011 roku  
Wyszczególnienie Liczba dzieci 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Dzieci w wieku 0 – 3 lata 1 6 2 1 
Dzieci w wieku 4 – 10 lat 6 11 4 1 
Dzieci w wieku 11 – 14 lat 5 7 7 6 
Dzieci w wieku 15 – 18 lat 10 11 4 6 
Dzieci w wieku powyżej 18 lat 2  1 1 1 
Ogółem dzieci 24 36 18 15 

 
Tabela nr 9. Wiek dzieci przyjętych do placówek w latach 2008 – 2011 r. (średniorocznie) 
Wyszczególnienie Liczba dzieci 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Dzieci w wieku 0 – 3 lata 3 10 2 0 
Dzieci w wieku 4 – 10 lat 1 5 0 0 
Dzieci w wieku 11 – 14 lat 2 4 0 0 
Dzieci w wieku 15 – 18 lat 6 5 0 1 
Ogółem dzieci 12 24 2 1 

 
Dzieci umieszczane w placówkach są to często dzieci „po przejściach”                     

– z różnymi doświadczeniami, ze środowisk zaniedbanych, alkoholiczych, czasem 
będące ofiarami przemocy. Ponadto przebywając kilka lat w domu dziecka często jeszcze 
bardziej ulegają patologizacji. W związku z tym trudno jest znaleźć kandydatów                    
na rodziców zastępczych, a tym bardziej adopcyjnych, którzy przyjęliby takie dzieci. 
Należałoby więc dążyć do tego, żeby kolejne dzieci, które będą musiały opuścić rodzinę 
naturalną trafiały do rodzinnych form opieki, a z drugiej strony, by dzieci w wieku  do lat 
10, a w miarę możliwości i dobrze rokujące dzieci starsze, zostały zabrane z placówek              
i umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W ten sposób w ciągu kilku lat można 
znacznie ograniczyć liczbę dzieci przebywających w placówkach.  

Aby zrealizować takie założenie konieczne jest pozyskanie kandydatów                         
na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, a jednocześnie zapewnienie                          
im korzystnych warunków do podjęcia opieki, w tym warunków finansowych 
zapewniających utrzymanie dziecka i poniesienie (w razie potrzeby) niezbędnych 
kosztów jego leczenia oraz wyrównywania zaniedbań pedagogicznych. Należy również 
zapewnić środki finansowe na utworzenie kolejnego pogotowia rodzinnego oraz rodzin 
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zawodowych, które mogłyby w razie potrzeby przyjąć liczne rodzeństwa czy dzieci 
niepełnosprawne. W przypadku znalezienia kandydatów można by rozważyć utworzenie 
rodzinnego domu dziecka, w którym może przebywać jednocześnie do 8 dzieci. 

 
Sytuacja w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej                       

w poszczególnych gminach 
Szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin zastępczych oraz wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera poniższej zamieszczona Tabela nr 10 – 
Liczba rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych według 
gmin – stan na dzień 31 grudnia 2010 i 2011 roku. 

 
Tabela nr 10.  Liczba rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych według gmin – stan na dzień 31 grudnia 2010 i 2011 roku 

Ogółem rodziny 
zastępcze 

Rodziny 
spokrewnione 

Rodziny 
niespokrew-
nione 

Rodziny 
zawodowe 

Wycho-
wankowie 
placówek 

Wyszcze-
gólnienie  

 
 

Rok 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
dzieci 

2010 26 31 21 26 5 5 - - 4 Miasto 
Hrubie-
szów 

2011 33 40 28 35 5 5 - - 4 

2010 13 20 13 20 - - - - 6 Gmina 
Hrubie-
szów 

2011 13 22 12 18 - - 1 4 3 

2010 6 9 3 3 - - 3 6 2 Gmina 
Werbko-
wice 

2011 8 13 5 5 - - 3 8 2 

2010 8 9 7 8 1 1 - - - Gmina 
Dołho-
byczów 

2011 9 11 8 10 1 1 - - - 

2010 5 8 5 8 - - - - 3 Gmina 
Trzesz-
czany 

2011 7 10 7 10 - - - - 3 

2010 4 6 4 6 - - - - 3 Gmina 
Horodło 2011 4 6 4 6 - - - - 3 

2010 1 1 1 1 - - - - - Gmina 
Uchanie 2011 2 2 2 2 - - - - - 

2010 - - - - - - - - - Gmina 
Mircze 2011 1 3 1 3 - - - - - 

 
Rodziny zastępcze funkcjonują obecnie na terenie wszystkich gmin powiatu 

hrubieszowskiego. Najwięcej rodzin zastępczych różnego rodzaju jest w najbardziej 
licznych gminach powiatu, tj. w mieście i gminie Hrubieszów – w 2011 r. odpowiednio 
33 i 13 rodzin, które mają pod opieką odpowiednio 40 i 22 dzieci. W mieście jest                   
też większość z istniejących w powiecie rodzin niespokrewnionych – 5 z 6 rodzin tego 
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typu. Natomiast jeśli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe, to 3 z 4 działają w gminie 
Werbkowice. Można to wiązać ze swego rodzaju „zarażaniem” ideą pomocy dzieciom 
kolejnych rodzin przez rodziny już funkcjonujące. Zdarza się, że obserwując dzieci 
przebywające w pogotowiu rodzinnym i wiedząc, że będą one musiały opuścić tę formę 
opieki, kolejne osoby rozważają możliwość pomocy im poprzez stworzenie rodziny 
zastępczej.  

W zakresie opieki instytucjonalnej sytuacja w poszczególnych gminach                     
jest zróżnicowana – wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą 
obecnie tylko z 5 gmin naszego powiatu.  

 
W 2011 r. ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu udzieliły pomocy ogółem 

319 rodzinom, gdzie powodem przyznania pomocy była bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W tej liczbie było 
145 rodzin niepełnych wychowujących łącznie 313 dzieci i 126 rodzin wielodzietnych 
wychowujących łącznie 503 dzieci. Część tych rodzin może w kolejnych latach wymagać 
wsparcia bądź to asystenta rodziny, bądź też nawet czasowego umieszczenia dzieci poza 
rodziną.  

Na początku 2012 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   
w Hrubieszowie ośrodki pomocy społecznej oszacowały liczbę dzieci, które                             
w najbliższych trzech latach (2012 – 2014) mogą zostać umieszczone w pieczy 
zastępczej. Takich dzieci jest łącznie 159 na terenie powiatu i wychowują się obecnie                 
w 55 rodzinach. Najwięcej dzieci do umieszczenia w pieczy zastępczej szacuje się,                  
że będzie w gminach Hrubieszów i Trzeszczany, najmniej w gminach Werbkowice                    
i Mircze. Nie ma to jednak prawie żadnego odniesienia do liczby dzieci, których rodziny 
korzystają z pomocy OPS z powodu bezradności. Przy założeniu, że tylko jedna trzecia             
z tych dzieci zostanie postanowieniem sądu umieszczona w pieczy zastępczej daje                     
to liczbę około 50 dzieci, dla których trzeba znaleźć nowe rodziny. Większa część z nich 
zostanie umieszczona w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych 
stanowionych przez dalszą rodzinę dziecka, ale około 25 % może wymagać umieszczenia 
w rodzinach zawodowych. Daje to liczbę 14 dzieci, a więc uwzględniając, że mogą 
wśród nich być rodzeństwa, potrzeba około 5 – 6 rodzin zawodowych, by zabezpieczyć 
te dzieci.  

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w Tabeli nr 11 – Bezradność                
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego                
jako powód przyznania pomocy – stan na rok 2011 według gmin i w Tabeli nr 12                      
–  Szacowana liczba rodzin, które mogą mieć w latach 2012-2014 dzieci umieszczone                  
w pieczy zastępczej – według gmin.  

 
 
 
 



  

 

 
 
 

18 

Tabela nr 11. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego jako powód przyznania pomocy za rok 2011 – według gmin  
Wyszczególnienie Miasto 

Hrubie- 
szów 

Gmina 
Hrubie- 
szów 

Gmina 
Werb-
kowice 

Gmina 
Dołho-
byczów 

Gmina 
Trzesz-
czany 

Gmina 
Horo- 
dło 

Gmina 
Ucha-
nie 

Gmina 
Mircze 

Ogó-
łem 

Liczba 
rodzin 

8 36 26 54 46 19 55 75 319 

Liczba 
osób  

27 187 128 271 179 88 261 353 1494 

Bezra- 
dność – 
ogółem,  
w tym: 

Liczba 
dzieci  

16 108 61 165 84  44 116 228 822 

Liczba 
rodzin 

5 15 6 20 40 6 28 25 145 

Liczba 
osób  

15 37 26 74 147 24 119 89 531 

Rodziny  
niepełne 

Liczba 
dzieci  

10 20 16 59  64 12 68 64 313 

Liczba 
rodzin 

1  21 8 40 4 2 15 35 126 

Liczba 
osób  

5 150 51 227 27 12 102 208 782 

Rodziny 
wielo-
dzietne 

Liczba 
dzieci  

3  88 21 159  15  8 71 138 503 

 
Tabela nr 12. Szacowana liczba rodzin, które mogą mieć w latach 2012-2014 dzieci umieszczone             
w pieczy zastępczej – według gmin  
Wyszcze-
gólnienie 

Miasto 
Hrubie- 
szów 

Gmina 
Hrubie- 
szów 

Gmina 
Werb-
kowice 

Gmina 
Dołho-
byczów 

Gmina 
Trzesz-
czany 

Gmina 
Horo-
dło 

Gmina 
Uchanie 

Gmina 
Mircze 

Ogółem 

Liczba 
rodzin 

9 18 2 9 9 4 3 1 55 

Liczba 
dzieci 

20 55 4 25 32 8 12 3 159 

 
Realizowane programy wspierające i promujące rodzicielstwo zastępcze 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie poszukuje różnych 

możliwości wspierania rodzin zastępczych oraz podejmuje działania promujące 
rodzicielstwo zastępcze. Od roku 2007 obchodzony jest z naszej inicjatywy Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie hrubieszowskim. W roku 2007 zostało 
zorganizowane ognisko integracyjne dla rodzin zastępczych we Wronowicach, połączone 
z zabawami integracyjnymi  dla dzieci i możliwością wymiany doświadczeń                           
dla rodziców. W roku 2008 obchody miały formę całodniowej wycieczki dla dzieci                      
i rodziców z rodzin zastępczych do Krasnobrodu poprzedzonej uroczystym zasadzeniem 
drzewa w centrum Hrubieszowa i oznaczeniem go tabliczką "Drzewo Rodzin 
Zastępczych" z datą 30 maja 2008 r. jako Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, co nastąpiło 
przy udziale władz samorządowych. 
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 W 2009 roku na realizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego udało się 
uzyskać dofinansowanie Fundacji Ernst&Young, dzięki czemu zrealizowaliśmy projekt 
pn. „Letnia szkoła dla rodziców zastępczych”. W ramach tego projektu odbyły się 
działania psychoedukacyjno-informacyjne oraz integracyjno-wspierające, które były 
skierowane zarówno do rodziców zastępczych, jak i do dzieci wychowujących się                    
w rodzinach zastępczych.  

Projekt został zapoczątkowany konferencją dotyczącą sytuacji rodzin zastępczych                  
w powiecie hrubieszowskim, której celem było przybliżenie zagadnień rodzicielstwa 
zastępczego, propagowanie tej formy jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej 
oraz docenienie pracy opiekunów zastępczych przez władze samorządowe.                               
Po konferencji nastąpił cykl 3 spotkań szkoleniowo-warsztatowych obejmujący dwa                
5-godzinne warsztaty popołudniowe dla rodziców zastępczych na temat „Proces 
budowania relacji osobowych między rodzicami a dzieckiem w rodzinie” i „Zaburzenia 
w rozwoju dzieci a funkcjonowanie w rodzinie zastępczej. Trudności doświadczane przez 
rodziców zastępczych i możliwości szukania pomocy” oraz 2-dniowy warsztat 
wyjazdowy dla rodziców i dzieci z 9 rodzin zastępczych przeprowadzony w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Roztoczanka” w Suścu. Warsztat dla rodziców dotyczył wzmacniania 
rodziców zastępczych w wypełnianiu ról rodzicielskich poprzez wzrost umiejętności 
wychowawczych, a warsztat dla dzieci obejmował zajęcia integracyjne, 
psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne. 

Następnie miał miejsce cykl 4 comiesięcznych spotkań grupy wsparcia                       
dla rodziców zastępczych. W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło 12 rodzin 
biorących udział w projekcie oraz inne rodziny zainteresowane wymianą doświadczeń. 
Koordynatorem grupy wsparcia był partner projektu – osoba prowadząca rodzinę 
zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego.  

W naszej opinii zostały osiągnięte zakładane cele projektu zarówno w zakresie 
podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych,                         
jak i integracji środowiska rodzin zastępczych. Wśród najważniejszych rezultatów 
projektu należy wymienić zwiększenie poczucia własnej wartości u dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zainicjowanie wymiany doświadczeń 
między opiekunami zastępczymi. Natomiast przy okazji realizacji konferencji w ramach 
projektu do pracowników tut. Centrum zgłosiła się osoba, która była zainteresowana 
prowadzeniem pogotowia rodzinnego – była to pedagog z jednej ze szkół zaproszonych 
do udziału  w konferencji. Obecnie (od września 2010 r.) prowadzi wraz z mężem 
wielodzietną zawodową rodzinę zastępczą dla trojga dzieci (przez kilka miesięcy pełniła 
funkcję rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego).  

W 2011 r. tut. Centrum podejmowało kolejne działania na rzecz propagowania 
rodzinnych form opieki zastępczej oraz działania wspierająco-informacyjne kierowane 
do rodzin zastępczych. W lutym 2011 r. przeprowadzono kolejną akcję poszukiwania 
osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Aby dotrzeć 
do jak największej liczby osób zainteresowanych zwróciliśmy się do wszystkich 
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większych Parafii Rzymsko-Katolickich na terenie powiatu z prośbą o odczytanie 
ogłoszenia i zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń. 

Stale prowadzona i aktualizowana jest strona internetowa PCPR Hrubieszów, 
www.pcpr.hrubieszow.info, na której można znaleźć m.in. informacje dotyczące 
przepisów prawnych w zakresie pieczy zastępczej, poszukiwania kandydatów na rodziny 
zastępcze i innych podejmowanych działań.   

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w kwietniu i maju 2011 r. 
zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze 
skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu 
hrubieszowskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego. 
Zasadniczym celem konkursu było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,                      
a plakaty miały odzwierciedlać pozytywne aspekty Rodzicielstwa Zastępczego i budować 
pozytywny wizerunek opieki zastępczej. Na konkurs nadesłano aż 160 prac ze szkół                    
z terenu całego powiatu. Jury nagrodziło po 3 najlepsze prace konkursowych w trzech 
kategoriach: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy   
I – III gimnazjum. Wręczenie nagród rzeczowych dla laureatów w każdej kategorii 
nastąpiło w dniu 31 maja 2011 r. podczas konferencji dotyczącej promowania 
rodzicielstwa zastępczego i sytuacji rodzin zastępczych w powiecie hrubieszowskim. 
Nadesłane prace zostały wyeksponowane na holu Starostwa Powiatowego podczas 
konferencji dnia 31 maja 2011 r. i po niej, a następnie były prezentowane przez miesiąc 
w Hrubieszowskim Domu Kultury.  

Dnia 31 maja 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie 
zorganizowało konferencję dotyczącą promowania rodzicielstwa zastępczego i sytuacji 
rodzin zastępczych w powiecie hrubieszowskim. Celem konferencji było przybliżenie 
ogółowi społeczeństwa zagadnień rodzicielstwa zastępczego, propagowanie tej formy 
pieczy jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej oraz dostarczenie wiedzy 
opiekunom zastępczym w wybranych zakresach. Na konferencję zostali zaproszeni 
wszyscy rodzice zastępczy z terenu naszego powiatu, osoby zainteresowane podjęciem 
funkcji rodziny zastępczej, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, 
ośrodków pomocy społecznej, sądu rodzinnego oraz szkół biorących udział w konkursie 
plastycznym. Przybyło 83 osoby.  

Konferencja obejmowała m.in.: 

− przedstawienie sytuacji rodzin zastępczych w powiecie hrubieszowskim i założeń 
Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie hrubieszowskim; 

− wyświetlenie filmu edukacyjnego na temat rodzicielstwa zastępczego pt. „Chcę                     
do domu”; 

− wystąpienia przedstawicieli rodzin zastępczych na temat: „Dlaczego mimo 
wszystko warto być rodziną zastępczą” oraz na temat „Problemy w zakresie 
seksualności występujące w rodzinach zastępczych”; 

− rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i 
gimnazjów na plakat promujący ideę rodzicielstwa zastępczego; 
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− wystąpienie prawnika na temat: „Aspekty prawne zabezpieczenia przyszłości 
usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych pod względem 
finansowym i mieszkaniowym”. 
Dnia 18 sierpnia 2009 r. odbył się jednodniowy wyjazd integracyjny dla rodziców 

i dzieci z rodzin zastępczych do Janowca i Kazimierza Dolnego nad Wisłą dla 48 osób – 
dzieci i rodziców z 16 rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Brały                
w nim udział przede wszystkim dzieci w wieku młodszym szkolnym (6 – 13 lat). 
Wycieczka obejmowała zwiedzanie zabytków i najpiękniejszych miejsc Janowca                     
i Kazimierza Dolnego (z przewodnikiem), przejazd „ciuchcią” do przystani rzecznej, 
przeprawa statkiem przez Wisłę, obiad.  

W listopadzie 2011 r. odbyły się dwa spotkanie informacyjne dotyczące wejścia  
w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 18 listopada 2011 r. w formie konferencji 
i przeznaczone było dla przedstawicieli gmin i ośrodków pomocy społecznej z terenu 
powiatu, wzięło w nim udział 88 osób. Drugie spotkanie, skierowane do rodzin 
zastępczych, odbyło się dnia 29 listopada 2011 r. i wzięło w nim udział 40 osób. 
 

Zasadnicze trudności dotyczące opieki nad rodziną i dzieckiem 
Jak wynika z danych PCPR, pomimo prowadzonych dotychczas działań, nadal 

występują poważne trudności w zapewnieniu opieki i wychowania wszystkim dzieciom, 
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.  

Trudności te dotyczą w szczególności:  
– braku odpowiednich kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe                  

– pomimo prowadzonych ogólnopolskich i lokalnych kampanii informacyjno-
promocyjnych na temat rodzicielstwa zastępczego i wprowadzenia przepisów 
korzystniejszych dla rodzin zastępczych;  

– braku możliwości zapewnienia małoletnim, posiadającym orzeczenia sądu                                    
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej odpowiedniej opieki;  

– braku efektywnego systemu wsparcia dla istniejących rodzin zastępczych – działania 
podejmowane na rzecz tego środowiska są uzależnione od możliwości finansowych 
budżetu i pozyskania środków zewnętrznych oraz ograniczonej dostępności                       
do pomocy specjalistycznej.  

 
Rozdział II. Cele Programu 

 

Zasadnicze cele Programu określają kierunki działań konieczne do rozwoju form 
pieczy zastępczej w powiecie hrubieszowskim. Są to:  

− promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 

− rozszerzenie obecnych i tworzenie nowych form rodzinnej pieczy zastępczej, 

− stworzenie efektywnego systemu wsparcia dla istniejących form rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
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Cel I. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego 
Adresaci działań: ogół społeczeństwa powiatu, w tym dzieci i młodzież; 

małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim zainteresowane przyjęciem 
dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców do rodziny zastępczej lub adopcyjnej.   

Realizacja tego celu ma zapewnić korzystny klimat społeczny wokół rodzicielstwa 
zastępczego oraz upowszechnić informacje o zasadach tworzenia i funkcjonowania 
rodzin zastępczych. Cel ten zwraca uwagę na konieczność promowania opieki rodzinnej 
jako alternatywy dla pieczy instytucjonalnej oraz podkreśla znaczenie prawa dziecka                
do rozwoju i wychowania w środowisku rodzinnym. Informowanie już najmłodszych 
przedstawicieli społeczeństwa – dzieci i młodzieży, o wartości rodzinnej opieki 
zastępczej będzie procentowało w przyszłości większą wrażliwością społeczną                             
i otwarciem na dzieci potrzebujące pomocy. Przyczyni się też do większego wsparcia                
i zrozumienia okazywanego rodzinom zastępczym, a także sprawi, że społeczne 
funkcjonowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej przestanie być powodem 
stygmatyzacji takiego dziecka. 
 

Cel II. Rozszerzenie obecnych i tworzenie nowych form rodzinnej pieczy 
zastępczej  

Adresaci działań: społeczeństwo powiatu, w szczególności kandydaci do pełnienia 
funkcji niezawodowych oraz zawodowych rodzin zastępczych.  

Realizacja tego celu ma przyczynić się do zwiększenia liczby niezawodowych 
oraz zawodowych rodzin zastępczych, które są w stanie zapewnić dziecku optymalne 
warunki rozwojowe. Szczególny nacisk w tym obszarze należy położyć na pozyskiwanie 
oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, w tym zwłaszcza zawodowe, a także 
stworzenie warunków, które zachęcą mieszkańców powiatu do podjęcia się obowiązków 
związanych z opieką nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej.   

Warunkiem powodzenia rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie wzajemnych 
kontaktów dziecka i rodziny naturalnej oraz akcentowanie tymczasowości opieki                    
w rodzinie zastępczej. Do rodzin zastępczych powinny być w pierwszej kolejności 
kierowane dzieci najmłodsze i najlepiej rokujące. Istotne jest lepsze przygotowanie 
merytoryczne kandydatów na rodziców zastępczych, przygotowanie ich do współpracy              
z rodzinami biologicznymi,  możliwość skorzystania z różnych form wsparcia w każdym 
momencie procedury zawiązywania rodziny zastępczej. 

Po dokonaniu rozeznania wśród 13 rodzin niezawodowych obecnie 
funkcjonujących w powiecie hrubieszowskim oraz biorąc pod uwagę ich sytuację                      
i możliwości przyjęcia dzieci ustala się coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych, 
to jest określa się liczbę rodzin zastępczych niezawodowych, które w poszczególnych 
latach zostaną przekształcone w rodziny zawodowe: 

− w roku 2012 – 2 rodziny, 

− w roku 2013 – 2 rodziny, 
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− w roku 2014 – 2 rodziny. 
Kolejność przekształcania rodzin będzie zależna od liczby dzieci pozostających 

pod opieką rodziny, stażu rodziny zastępczej, wieku dzieci umieszczonych w rodzinie, 
odbytych przez rodziną szkoleń oraz gotowości do przyjęcia kolejnych dzieci pod opiekę.  

 
Cel III. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia dla istniejących form 

rodzinnej pieczy zastępczej. 
Adresaci działań: istniejące rodziny zastępcze, usamodzielniający się 

wychowankowie rodzin zastępczych. 
W cel ten wpisuje się inicjowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji 

środowiska rodzin zastępczych oraz udzielanie różnego typu wsparcia merytorycznego              
i organizacyjnego dla rodzin zastępczych. Istotne jest w tym obszarze wypracowanie                     
i wprowadzenie w życie przywilejów dla rodzin zastępczych (np. ułatwienie dostępu              
do specjalistów z zakresu wychowania, priorytetowe przyjmowanie dzieci                                
do przedszkoli, faktyczna możliwość umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej na czas 
urlopu) oraz zapewnienie wielostronnej pomocy usamodzielniającym się wychowankom. 

 System wsparcia dla rodzin zastępczych obejmować też powinien działania 
umożliwiające powrót dzieci pod opiekę rodziców naturalnych. Nawet jeśli nie będzie 
możliwości powrotu małoletniego dziecka do rodziny naturalnej, to często powraca ono 
jako pełnoletni wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-
wychowawczą i istotne jest zapewnienie mu chociaż minimalnego wsparcia ze strony             
tej rodziny. Istotnym zadaniem jest tu praca z rodzinami zastępczymi, w szczególności                
z rodzinami spokrewnionymi, aby wspierały rodziny naturalne w ich wysiłkach na rzecz 
powrotu dziecka oraz przygotowanie samego dziecka do tej zmiany.  

 
Rozdział III. Harmonogram działań 

 

Cel  Działania 
 

Realizatorzy  Termin  
realizacji 

Propagowanie idei rodzicielstwa 
zastępczego i opieki adopcyjnej – 
prowadzenie kampanii informacyjnych               
w tym zakresie 

- PCPR 
- ośrodki 
pomocy 
społecznej 
- media lokalne 

praca ciągła 

Organizowanie konkursu plastycznego           
na plakat promujący rodzicielstwo 
zastępcze (skierowanego do dzieci                    
i młodzieży ze szkół podstawowych                
oraz gimnazjów powiatu) 

- PCPR 2012 r., 2013 r.,  
2014 r. 

I. 
Promowanie 
idei 
rodzicielstwa 
zastępczego  

Informowanie o zasadach tworzenia                     
i funkcjonowania rodzin zastępczych 

- PCPR 
- media lokalne 

praca ciągła 
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Prowadzenie naboru rodzin 
zainteresowanych pełnieniem funkcji 
rodziny zastępczej i rodzinnego domu 
dziecka 

- PCPR 
 

praca ciągła 

Organizowanie szkoleń dla kandydatów           
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                 
i rodzinnego domu dziecka 

- PCPR 
 

zgodnie                    
ze zgłoszeniami 
kandydatów 

Tworzenie rodzin zastępczych 
spokrewnionych i niezawodowych 

- PCPR 
- sąd rodzinny 

zgodnie ze 
zgłoszeniami 
kandydatów  

Przekształcanie rodzin niezawodowych       
na zawodowe według przyjętego limitu          
na dany rok  

- PCPR 2012 r. – 2 
rodziny, 2013 r. 
– 2 rodziny,  
2014 r. – 2 
rodziny 

Utworzenie kolejnych zawodowych rodzin 
zastępczych (w tym specjalistycznych)  

- samorząd 
powiatowy 
- PCPR 

2012 r. – 2 
rodziny, 2013 r. 
– 2 rodziny,  
2014 r. – 2 
rodziny 

Utworzenie drugiej zawodowej rodziny 
zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego 

- samorząd 
powiatowy 
- PCPR 

2012 r. - 2014 r.                                    

II. 
Rozszerzenie 
obecnych          
i tworzenie 
nowych                     
form 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej  
 

Utworzenie rodzinnego domu dziecka  - samorząd 
powiatowy 
- PCPR 

2012 r. - 2014 r.                                    

Integracja i aktywizacja środowiska rodzin 
zastępczych, w tym organizacja dnia 
rodzicielstwa zastępczego, spotkań                 
i wyjazdów integracyjnych 

- PCPR 
- organizacje 
pozarządowe 

praca ciągła 

Cykliczne szkolenia i warsztaty 
psychoedukacyjne podnoszące kwalifikacje 
rodzin zastępczych, zwłaszcza zawodowych 

- PCPR 
- organizacje 
pozarządowe  
 

2012 r. - 2014 r.                                    

III. 
Stworzenie 
efektywnego 
systemu 
wsparcia dla 
istniejących 
form 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

Szkolenia i warsztaty zapobiegające 
wypaleniu zawodowemu rodzin 
zastępczych zawodowych 

- PCPR 
 

2012 r. - 2014 r.                                    
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Poradnictwo indywidualne i grupowe              
dla rodziców zastępczych i ich dzieci           
oraz dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych (m.in. psychologiczne, 
pedagogiczne, prawne), w tym dotyczące 
przygotowania dziecka do powrotu           
do rodziny biologicznej 

- PCPR, 
- Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna 
- Poradnia 
Zdrowia 
Psychicznego 
 
 

praca ciągła                           

Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców 
zastępczych 

- PCPR 2012 r. - 2014 r.                                    

Zapewnienie pomocy wolontariuszy                  
w wypełnianiu funkcji socjalizacyjno-
edukacyjnej rodziny zastępczej (np. pomoc 
w nauce, organizowanie czasu wolnego) 

- PCPR 
- organizacje 
wolontariackie 

2013 r. - 2014 r.                                    

Powołanie rodzin pomocowych oraz rodzin 
zaprzyjaźnionych wspierających działania 
rodzin zastępczych na zasadzie 
dobrowolności i wolontariatu 

- PCPR 
- ośrodki 
pomocy 
społecznej 

2012 r. - 2014 r.                                    

Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej 

- PCPR stosownie  
do potrzeb  

Wypracowanie systemu ulg i uprawnień         
dla rodzin zastępczych – na zasadzie 
postulatów dla samorządów gminnych 

- PCPR 
- samorządy 
 

2012 r. 

Udzielanie różnego typu wsparcia            
(m.in. socjalnego, psychologicznego,           
w postaci doradztwa zawodowego i szkoleń 
zawodowych) dla usamodzielniających się 
wychowanków rodzin zastępczych 

- PCPR 
- ośrodki 
pomocy 
społecznej 
- samorządy 
- organizacje 
pozarządowe 

2012 r. - 2014 r.                                    

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry 
w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi  

- PCPR praca ciągła 
 

  

Rozdział IV. Instytucje i organizacje zaangażowane w realizację Programu 
 

Realizacja wymienionych celów Programu wymaga ścisłej współpracy                           
i zaangażowania wielu instytucji i organizacji zajmujących się statutowo opieką nad 
rodziną i dzieckiem. 

Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          
w Hrubieszowie. 

 



  

 

 
 
 

26 

Realizatorami Programu są instytucje i organizacje z terenu powiatu 
hrubieszowskiego: 
– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, 
– Urząd Miasta i urzędy gmin, 
– miejski i gminne ośrodki pomocy społecznej, 
– sąd rodzinny, kuratorzy zawodowi i społeczni, 
– placówki oświatowe, w szczególności: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
– Poradnia Zdrowia Psychicznego, 
– organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny, 
– organizacje wolontariackie, 
– media lokalne. 

 

Rozdział V. Przewidywane rezultaty Programu 
 

Realizacja Programu ograniczy skalę instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez 
znaczne zmniejszenie liczby nowych umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na rzecz umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,                           
w szczególności w rodzinach niezawodowych i zawodowych. 

Ponadto Program Rozwoju Pieczy Zastępczej przyczyni się do: 
– tworzenia oparcia społecznego dla rodzin zastępczych, 
– wsparcia istniejących rodzin zastępczych, 
– zwiększenia liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych,  
– zapewnienia miejsc pracy kandydatom na rodziny zawodowe, 
– ograniczenia kosztów opieki instytucjonalnej, 
– zwiększenia liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej pod opiekę rodziny 

biologicznej, 
– zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
– zapewnienia kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym, 
– zmniejszenia liczby dzieci niedostosowanych społecznie. 

 
Rozdział VI. Źródła finansowania Programu i koszt jego realizacji 

 

Projektowane źródła finansowania Programu:  
– środki własne powiatu i jednostek realizujących, 
– dotacje celowe z budżetu państwa,  
– środki finansowe pozyskane z samorządu województwa,  
– środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych, 
– inne środki. 

Trudno jest określić całkowity koszt realizacji Programu, gdyż zależy on od wielu 
czynników, m.in. od liczby orzeczeń sądowych o umieszczeniu dzieci w pieczy 
zastępczej, od liczby kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe,                
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od zaangażowania poszczególnych instytucji i organizacji w realizowanie zapisów 
Programu.  
 

Rozdział VII. Monitorowanie i ewaluacja Programu 
 

Monitorowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 
hrubieszowskim na lata 2012–2014 odbywać się będzie na podstawie sporządzanej 
sprawozdawczości z wykonania zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       
w Hrubieszowie oraz analizy zbieranych informacji na temat realizacji kierunków działań 
ujętych w Programie. Informacje te przedkładane będą Radzie Powiatu i Zarządowi 
Powiatu w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Hrubieszowie.  

Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności                    
od pojawiających się potrzeb. 
 
Rozdział VIII. Podstawy prawne 
 

– Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),  

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175 
poz. 1362 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.                   
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz.1720), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.                    
w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U.                   
z 2011 r. nr 274 poz.1620), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej                          
(Dz. U. z 2009 r. Nr 127 poz. 1055). 
 


