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Wstęp  

 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – 

pomóż." 

Te słowa Janusza Korczaka bardzo dobrze opisują zadania jakie stoją przed każdą rodziną, 

szczególnie przed rodziną zastępczą. Do harmonijnego rozwoju swojej osobowości dziecko 

potrzebuje odpowiedniego środowiska rodzinnego, bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. 

Gwarantem praw dziecka jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje każdemu 

dziecku prawo do rodziny i pozostawania pod opieką rodziców. Jeśli rodzice nie są w stanie 

właściwie wywiązywać się ze swoich zadań, władze publiczne powinny zapewnić każdemu dziecku 

ochronę i pomoc. Umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej powinno nastąpić                             

po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba że jego dobro wymaga 

zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej, a pobyt dziecka w pieczy zastępczej powinien 

trwać jedynie do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny                        

albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.  

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy podkreśla znaczenie rodziny (naturalnej lub adopcyjnej) 

jako najważniejszego środowiska wychowawczego, wobec którego wszelkie inne formy opieki nad 

dzieckiem są wtórne. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 698 z późn. zm.). Dokument ten wyznacza zadania 

samorządu powiatowego, do których należy m.in. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej                     

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. W pieczy zastępczej umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni  

lub ograniczeni w zakresie władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im czasowo zawieszona. 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2018 – 2020 

(zwany dalej Programem) tworzy się w celu realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizacja założeń Programu 

doprowadzić ma do ograniczenia skali instytucjonalnej pieczy zastępczej, w szczególności 

ograniczyć nowe umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na korzyść 

rozbudowania rodzinnych form pieczy. Pozwoli również na wzmocnienie lokalnego systemu pieczy 

zastępczej dzięki zintegrowaniu działań i współpracy wielu podmiotów. Program określać ma także 

limity nowopowstających rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i w celu jej 

realizacji Rada Powiatu w Hrubieszowie Uchwałą nr II/8/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. 

wyznaczyła Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie na organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej w powiecie hrubieszowskim.  
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Rozdział I. Podstawa prawna Programu oraz powiązania Programu z innymi 

dokumentami strategicznymi  

 

Rozpoczynający się rok 2018 niesie za sobą obowiązek stworzenia kolejnego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2018 – 2020, który w dużej mierze 

jest kontynuacją dotychczasowych działań uwzględnionych w poprzednim Powiatowym Programie 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2015 – 2017. Obowiązek 

opracowania i realizacji programów na rzecz rozwoju pieczy zastępczej nałożony został                         

na samorząd powiatowy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej i, zgodnie z art. 180 pkt. 1, należy do zadań własnych powiatu.  

Cele Programu są zbieżne z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014 – 2020. Jednym z celów Strategii jest opieka                          

nad dzieckiem i rodziną, który to cel obejmuje m.in. promocję i rozwój zastępczej formy opieki 

oraz pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków pieczy zastępczej. 

 Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2018 – 2020 

wpisuje się również w cele wyznaczone przez Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020. 

 

Działania w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, w tym zadania zapisane w niniejszym 

Programie, podejmowane są i realizowane w oparciu o następujące akty prawne:  

 Konstytucja Rzeczypospolitej;  

 Konwencja o Prawach Dziecka; 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;  

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej;  

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej;  

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.  

 

 

 

Rozdział II. Diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w powiecie 

 

System i formy pieczy zastępczej  

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 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania             

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, 
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organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne 

placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne                

oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonała rozdziału 

kompetencji w zakresie pracy z rodziną przypisując pracę z rodziną biologiczną samorządowi 

gminnemu, a pracę z rodziną zastępczą samorządowi powiatowemu. Obowiązki te jednostki 

samorządu terytorialnego realizować powinny w szczególności poprzez współpracę z sądem                    

i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 

organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.  

Obowiązujące przepisy prawne przewidują rozwiązania pozwalające na umieszczenie 

dziecka wymagającego szczególnej pomocy poza rodziną. Działania w tym kierunku można 

uruchomić na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka albo na podstawie postanowienia sądu 

opiekuńczego, który decyduje o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.  

 

Rodzinna piecza zastępcza 

Ustawa wyodrębnia następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej: 

1) rodziny zastępcze: 

a) spokrewnione – tworzone przez wstępnych (dziadków) lub rodzeństwo dziecka; 

b) niezawodowe – tworzone przez osoby z dalszej rodziny (np. wujostwo)                  

lub niespokrewnione z dzieckiem; 

c) zawodowe, w tym specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 

tworzone przez osoby obce dla dziecka; 

2) rodzinny dom dziecka – który może pełnić opiekę maksymalnie nad 8 dzieci. 

Rodziny zastępcze mogą pełnić opiekę maksymalnie nad 3 dzieci lub, za zgodą rodziny 

zastępczej, nad większą liczbą dzieci, jeśli dotyczy to rodzeństwa. Rodzinę zastępczą tworzą 

małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Wszystkie rodziny na ich wniosek 

mogą być wspierane na określonych zasadach przez rodziny pomocowe. Rodzinie zastępczej               

oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie 

pieniężne na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz inne dodatki, świadczenia i wynagrodzenia             

na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenia 

dla rodziny zastępczej przysługują też po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal 

pozostaje w rodzinie zastępczej i się uczy.  

   

Sprawozdawczość z zakresu pieczy zastępczej prowadzona jest w okresach półrocznych, 

dlatego też większość danych w niniejszym Programie prezentowanych jest za okresy                      

z poszczególnych półroczy (stan na ostatni dzień półrocza).  

 

W powiecie hrubieszowskim w okresie ostatnich trzech lat liczba rodzin zastępczych              

oraz dzieci w nich umieszczonych stopniowo się obniża – na 30 czerwca 2015 r. było 64 rodziny, 

podczas gdy na 30 grudnia 2017 r. było to już jedynie 51 rodzin. Podobnie liczba umieszczonych 

dzieci wynosiła – odpowiednio – od 89 do 68. Zauważyć należy, że analizując dane za poprzednie 

okresy sprawozdawcze, liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych stale spada                 
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od początku 2014 r. Spośród różnych form rodzinnej pieczy zastępczej najwięcej jest rodzin 

spokrewnionych, które stanowią w poszczególnych okresach od 65 do 76 % wszystkich rodzin 

zastępczych. W drugim półroczu 2017 r. funkcjonowało 33 rodziny spokrewnione wychowujące              

41 dzieci. Liczba rodzin niezawodowych i przebywających w nich dzieci pozostaje mniej więcej            

na stałym poziomie 12 – 14 rodzin, które wychowują łącznie 15 – 19 dzieci. Podobnie dzieje się                

w odniesieniu do rodzin zawodowych bez specjalizacji – jest ich obecnie jedynie 4 (stan na marzec 

2018 r.), a liczba umieszczonych w nich dzieci spada i będzie nadal spadać ze względu                                

na ich  usamodzielnianie się (obecnie rodziny te mają pod opieką łącznie 10 dzieci, z tego                        

3 pełnoletnich wychowanków). W jedynym w powiecie pogotowiu rodzinnym przebywa obecnie             

4 dzieci (stan na marzec 2018 r.). 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej obligują powiaty do przekształcania rodzin niezawodowych, spełniających warunki                

do pełnienia funkcji rodziny zawodowej, na rodziny zawodowe w ramach istniejącego corocznego 

limitu. Pomimo tego nie mamy rodzin spełniających warunki do przekształcenia i w ciągu ostatnich 

trzech lat żadna rodzina niezawodowa nie została przekształcona na zawodową rodzinę zastępczą. 

 

Tabela nr 1. Liczba i rodzaje rodzin zastępczych w latach 2015 – 2017 r.  

Wyszczególnienie Liczba rodzin 

Okres  2015 

I-VI 

2015 

VII-XII 

2016 

I-VI 

2016 

VII-XII 

2017 

I-VI 

2017 

VII-XII 

Ogółem rodziny 64 62 59 49 51 51 

Rodziny spokrewnione 43 41 40 37 37 33 

Rodziny niezawodowe 14 14 12 12 14 12 

Rodziny zawodowe ogółem 7 7 7 7 5 6 

w 

tym: 

- bez specjalizacji 6 6 6 6 4 5 

- pełniące funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

1 1 1 1 1 1 

 

Tabela nr 2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych różnego typu w latach 2015 – 2017 r. 

Wyszczególnienie Liczba dzieci w rodzinach 

Okres 2015 

I-VI 

2015 

VII-XII 

2016 

I-VI 

2016 

VII-XII 

2017 

I-VI 

2017 

VII-XII 

Ogółem dzieci w rodzinach 89 87 81 72 77 68 

Rodziny spokrewnione 53 51 50 47 48 41 

Rodziny niezawodowe 17 17 15 16 19 15 

Rodziny zawodowe ogółem 19 19 16 15 10 12 

w 

tym: 

- bez specjalizacji 16 16 15 15 10 12 

- pełniące funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

3 3 1 0 0 0 

 



  

 

 

 

 

8 

  Szczegółowe informacje dotyczące liczby i rodzajów rodzin zastępczych oraz liczby dzieci 

umieszczonych w tych rodzinach zostały zawarte w  powyższych tabelach – w Tabeli nr 1. Liczba i 

rodzaje rodzin zastępczych w latach 2015 – 2017 oraz w Tabeli nr 2. Liczba dzieci w rodzinach 

zastępczych różnego typu w latach 2015 – 2017. 

W rodzinach zastępczych spokrewnionych i w rodzinach niezawodowych przebywa zwykle 

jedno lub dwoje dzieci stanowiących rodzeństwo. Natomiast w rodzinach zawodowych                          

bez specjalizacji przebywa przynajmniej dwoje lub troje dzieci. Obecnie w żadnej rodzinie 

zastępczej (oprócz pogotowia rodzinnego) nie wychowuje się więcej niż 3 dzieci. Na dzień                    

31 grudnia 2017 r. w powiecie hrubieszowskim funkcjonowało 51 rodzin zastępczych różnego typu, 

z których większość (35 rodzin) miała pod swoją opieką jedno dziecko. Po dwoje dzieci pod opieką 

miało 12 rodzin, a po troje dzieci było w 3 rodzinach,   z tego 2 to rodziny zawodowe                            

bez specjalizacji i 1 rodzina niezawodowa. W pogotowiu rodzinnym w tej dacie nie było 

umieszczonych dzieci. Więcej danych zostało zawartych w Tabeli nr 3. Podział rodzin zastępczych 

ze względu na liczbę dzieci – stan na dzień 31 grudnia 2015 – 2017 roku. 

 

Tabela nr 3. Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci – stan na dzień 31 grudnia 

2015 – 2017 roku  

Wyszczególnienie Rok Rodziny  

z 1 dzieckiem 

Rodziny  

z 2 dzieci 

Rodziny  

z 3 dzieci 

Ogółem rodziny  

z dziećmi 

Rodziny 

spokrewnione 

2015 32 8 1 41 

2016 28 8 1 37 

2017 25 8 0 33 

Rodziny 

niezawodowe 

2015 12 1 1 14 

2016 9 2 1 12 

2017 10 1 1 12 

Rodziny zawodowe 

bez specjalizacji 

2015 0 2 4 6 

2016 0 3 3 6 

2017 0 3 2 5 

Rodziny zawodowe 

pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

2015 0 0 1 1 

2016 0 0 0 0
1
 

2017 0 0 0 0
1
 

Rodziny zastępcze 

ogółem 

2015 44 11 7 62 

2016 37 13 5 55
1
 

2017 35 12 3 50
1
 

1 – pogotowie rodzinne pozostawało w gotowości przyjęcia dzieci (w latach 2015 – 2017 w trakcie roku w pogotowiu 

przebywały dzieci: w 2015 r. – 6 dzieci, w 2016 r. – 11 dzieci, w 2017 r. – 6 dzieci) 

 

Spośród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na dzień                  

31 grudnia 2017 r. największą grupę – 28 osób, stanowią wychowankowie w przedziale wiekowym 

od 14 do 17 lat. Niewiele mniej, bo 26 dzieci jest w przedziale od 7 do 13 lat, natomiast w wieku  

od 4 do 6 lat jest jedynie 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dzieci w wieku poniżej 

4 lat nie ma zupełnie. Najmłodsze dzieci przebywają najczęściej w rodzinach spokrewnionych 

(zwykle u dziadków), a także w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.                   
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W rodzinnej pieczy zastępczej przebywa też stale niewielka liczba wychowanków po 18 roku życia, 

z tym, że najwięcej tych wychowanków przebywa w rodzinach spokrewnionych. Strukturę 

wiekową dzieci w podziale na typy rodzin zastępczych przedstawia poniżej zamieszczona Tabela  

nr 4. Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku – stan na dzień 31 grudnia 2015 – 2017 roku.  

 

Tabela nr 4. Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku – stan na dzień 31 grudnia 2015 – 

2017 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 – 17 

lat 

Dzieci  

w wieku 

18 – 24 

lat 

Ogółem 

dzieci 

Rodziny 

spokrewnione 

2015 2 4 16 19 10 51 

2016 1 6 14 16 10 47 

2017 0 6 12 17 6 41 

Rodziny 

niezawodowe 

2015 1 1 4 10 1 17 

2016 0 0 6 9 1 16 

2017 0 0 5 9 1 15 

Rodziny zawodowe  

bez specjalizacji 

2015 0 0 8 4 4 16 

2016 0 0 8 4 3 15 

2017 0 0 7 2 3 12 

Rodziny zawodowe 

pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

2015 2 0 1 0 0 3 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

Rodziny zastępcze 

ogółem 

2015 5 5 29 33 15 87 

2016 1 6 28 29 14 78 

2017 0 6 26 28 10 68 

 

Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazują, że piecza 

zastępcza jest wtórna wobec opieki rodziny biologicznej i powinna zostać zakończona powrotem 

dziecka pod opiekę rodziców lub przysposobieniem. Z danych z Tabeli nr 5. Okres przebywania 

dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017  wynika, że prawie 90 % dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych przebywa w nich przez okres dłuższy niż 3 lata (zwykle  

aż do pełnoletniości i dłużej). W 2017 r. było to 60 dzieci z 68 ogółem przebywających w pieczy 

rodzinnej. Długotrwały, ponad 3 letni pobyt w pieczy, dotyczył w 2017 r. wszystkich dzieci                      

z rodzin zawodowych bez specjalizacji (z uwagi na bardzo niewielką rotację dzieci w tych 

rodzinach i brak nowych rodzin tego typu), 87 % dzieci z rodzin niezawodowych i 85% dzieci               

z rodzin spokrewnionych. Natomiast poniżej jednego roku w rodzinach zastępczych przebywało              

w 2017 r. jedynie 8 dzieci, co stanowi 12 % wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej. 

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego dzieci przebywają w tych rodzinach najkrócej. W latach 2015 – 2017 pobyty dzieci 

trwały tam zwykle krócej: 70 % – poniżej 3 miesięcy, 20 % – od 4 do 8 miesięcy, a jedynie 10 % – 

powyżej 8 miesięcy (maksymalnie do 13 miesięcy).  
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Tabela nr 5. Okres przebywania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017 

Wysz-

czegól-

nienie 

Okres Do 3 

mie-

sięcy 

Powyżej 

3 do 6 

miesięcy 

Powyżej 

6 do 12 

miesięcy 

Powyżej 

1 roku 

do 2 lat 

Powyżej 

2 lat do 3 

lat 

Powyżej 

3 lat 

Ogółem 

dzieci 

umiesz-

czone 

w pieczy 

Rodziny 

spokre-

wnione 

2015 I-VI 0 0 2 10 6 35 53 

2015 VI-XII 2 1 0 4 10 34 51 

2016 I-VI 0 1 3 2 7 37 50 

2016 VI-XII 0 0 1 3 3 40 47 

2017 I-VI 0 2 0 3 3 40 48 

2017 VI-XII 2 0 2 0 2 35 41 

Rodziny 

niezawo-

dowe 

2015 I-VI 0 0 1 5 1 10 17 

2015 VI-XII 0 0 0 3 3 11 17 

2016 I-VI 0 0 0 0 4 11 15 

2016 VI-XII 0 2 0 0 0 14 16 

2017 I-VI 0 0 1 0 0 18 19 

2017 VI-XII 1 0 0 1 0 13 15 

Rodziny 

zawo-

dowe  

bez 

specja-

lizacji 

2015 I-VI 0 0 0 2 0 14 16 

2015 VI-XII 0 0 0 0 2 14 16 

2016 I-VI 0 0 0 0 2 13 15 

2016 VI-XII 0 0 0 0 0 15 15 

2017 I-VI 0 0 0 0 0 10 10 

2017 VI-XII 0 0 0 0 0 12 12 

Rodziny 

zawodowe  

pełniące 

funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

2015 I-VI 1 1 1 0 0 0 3 

2015 VI-XII 1 1 1 0 0 0 3 

2016 I-VI 1 0 0 0 0 0 1 

2016 VI-XII 0 0 0 0 0 0 0 

2017 I-VI 0 0 0 0 0 0 0 

2017 VI-XII 0 0 0 0 0 0 0 

Rodziny 

zastępcze 

ogółem 

2015 I-VI 1 1 4 17 7 59 89 

2015 VI-XII 3 2 1 7 15 59 87 

2016 I-VI 1 1 3 2 13 61 81 

2016 VI-XII 0 2 1 3 3 69 78 

2017 I-VI 0 2 1 3 3 68 77 

2017 VI-XII 3 0 2 1 2 60 68 

 

Dalsze tabele: Tabela nr 6. Bilans zawiązanych i rozwiązanych rodzin zastępczych w latach 

2015 – 2017, Tabela nr 7. Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2015 – 2017 oraz Tabela 

nr 8. Napływ dzieci do różnych form pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017 przedstawiają zmiany 

w strukturze rodzin zastępczych w powiecie hrubieszowskim, tj. zawiązywanie i rozwiązywanie 

różnych typów rodzin zastępczych oraz ruch wychowanków pomiędzy formami pieczy zastępczej.  
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Z Tabeli nr 6. Bilans zawiązanych i rozwiązanych rodzin zastępczych w latach 2015 – 2017 

wynika, że w omawianym okresie stosunkowo więcej było rodzin zastępczych rozwiązanych                   

niż nowopowstałych, a największa rotacja dotyczyła rodzin spokrewnionych. W 2017 r. zostało 

zawiązanych 5 rodzin zastępczych (w tym 3 spokrewnione), ale w tym samym okresie z różnych 

powodów przestało istnieć aż 10 rodzin (w tym 6 spokrewnionych). Należy tu wspomnieć,                     

że najczęstszym powodem rozwiązania rodziny zastępczej jest przejście pełnoletniego wychowanka 

na kontynuację nauki lub jego usamodzielnienie się, choć zdarzają się sytuacje rozwiązania rodziny 

przez sąd, związane z powrotem dzieci do rodziny biologicznej lub z inną zmianą formy pieczy  

nad dzieckiem, o czym będzie mowa później.   

 

Tabela nr 6. Bilans zawiązanych i rozwiązanych rodzin zastępczych w latach 2015 – 2017  

Wyszczególnienie Rok Zawiązane   Rozwiązane   Bilans (+/–) 

Rodziny  

spokrewnione 

2015 2 5 -3 

2016  1 6 -5 

2017  3 6 -3 

Rodziny  

niezawodowe 

2015 0 1 -1 

2016  1 3 -2 

2017  1 3 -2 

Rodziny zawodowe  

bez specjalizacji 

2015 0 0 0 

2016  0 2 -2 

2017  1 1 0 

Rodziny zawodowe pełniące 

funkcję pogotowia 

rodzinnego 

2015 0 1 -1 

2016  0 0 0 

2017  0 0 0 

Rodziny zastępcze 

ogółem 

2015 2 7 -5 

2016  2 11 -9 

2017  5 10 -5 

 

Dane zawarte w Tabeli nr 7. Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2015 – 2017  

wskazują, że w 2017 r. po raz pierwszy w rodzinach zastępczych umieszczonych zostało jedynie               

5 dzieci, podczas gdy w 2016 r. było to 11 dzieci, a największa rotacja dotyczy rodziny pełniącej 

funkcję pogotowia rodzinnego – zgodnie ze specyfiką funkcjonowania takiej rodziny. W minionych 

trzech latach nie było natomiast żadnych zmian w rodzinach zawodowych bez specjalizacji – żadna 

taka rodzina nie przyjęła nowych dzieci ani też żaden z niepełnoletnich wychowanków nie opuścił 

takiej rodziny. Ta sama tabela przedstawia również, co dzieje się z małoletnimi dziećmi, które 

opuszczają rodziny zastępcze. Otóż dzieci te, jeśli w ogóle opuszczają dotychczasową rodzinę 

zastępczą, to najczęściej (w 55 %) przechodzą do innych form opieki (inna rodzina zastępcza, 

piecza instytucjonalna lub inna forma opieki ze strony osób bliskich). Jedynie w około 30 % 

przypadków powracają do swoich rodzin naturalnych, a w 15 % są przysposabiane. W latach 2015 

– 2017 z 20 dzieci opuszczających pogotowie rodzinne jedynie 3 dzieci trafiło do rodzin 

adopcyjnych i 5 do rodzin zastępczych, a kolejne 5 dzieci powróciło do rodziny naturalnej i tyle 

samo trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a 2 przeszło do innej formy opieki.  
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Tabela nr 7. Ruch dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2015 – 2017 r.  

Wyszcze-

gólnienie 

Rok Dzieci 

umieszczone  

po raz 

pierwszy      

w rodzinie 

zastępczej 

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

i powrócili 

do rodziny 

naturalnej 

i przeszli  

do innej 

rodziny 

zastępczej 

i przeszli  

do 

adopcji 

i przeszli  

do placówki 

opiekuńczo-

wycho-

wawczej 

inny 

powód 

Rodziny 

spokrewnione 

2015 3 2 0 0 0 1 

2016 1 1 0 0 1 0 

2017 2 1 0 0 0 0 

Rodziny 

niezawodowe 

2015 0 0 0 1 1 1 

2016 2 1 0 1 0 0 

2017 1 0 0 0 2 2 

Rodziny 

zawodowe  

bez specjalizacji 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

Rodziny 

zawodowe 

pełniące funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

2015 5 0 2 0 1 0 

2016 8 5 2 2 0 2 

2017 2 0 1 1 4 0 

Rodziny 

zastępcze 

ogółem 

2015 8 2 2 1 2 1 

2016 11 7 2 3 1 2 

2017 5 1 1 1 6 1 

 

Kolejna Tabela nr 8. Napływ dzieci do różnych form pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017 

wskazuje z jakich środowisk dzieci trafiają do poszczególnych form rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. W latach 2015 – 2017 do pieczy zastępczej trafiło w naszym powiecie ogółem 34 

dzieci (tj. spadek o ponad 50 % w stosunku do poprzednich trzech lat, kiedy umieszczono 70 

dzieci), które w większości pochodziły ze swoich rodzin biologicznych – dotyczyło to 25 dzieci,                 

a więc 73% ogółem umieszczonych. W 9 przypadkach były to natomiast ponowne umieszczenia 

dzieci, które trafiały do instytucjonalnej pieczy zastępczej z różnego typu rodzin zastępczych                    

(w tym z pogotowia rodzinnego). Najwięcej z dzieci umieszczonych w latach 2015 – 2017,                    

bo aż 19, zostało umieszczonych w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

niewiele mniej, bo 15 dzieci – w rodzinach zastępczych.   
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Tabela nr 8. Napływ dzieci do różnych form pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017 

Dzieci  

umieszczone  

w pieczy 

zastępczej 

Rok Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach 

zastępczych 

spokrewnio-

nych 

w rodzinach 

zastępczych 

niezawodo-

wych 

w rodzinach 

zastępczych 

zawodo-

wych 

w instytu-

cjonalnej 

pieczy 

zastępczej 

ogółem 

z rodziny 

naturalnej 

2015 2 0 4 2 8 

2016 1 2 1 5 9 

2017 4 1 0 3 8 

z rodzinnej 

pieczy 

zastępczej 

2015 0 0 0 2 2 

2016 0 0 0 1 1 

2017 0 0 0 6 6 

ogółem 2015 2 0 4 4 10 

2016 1 2 1 6 10 

2017 4 1 0 9 14 

 

Odnosząc się do powyższej tabeli należy stwierdzić, że rodziny zastępcze spokrewnione, 

tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka, są zawiązywane najczęściej spośród wszystkich 

typów rodzin, ponieważ w sposób oczywisty są zainteresowane pełnieniem opieki nad małoletnim 

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 

przedstawia się sprawa z rodzinami niezawodowymi, z których tylko część jest tworzona                        

od początku dla konkretnego dziecka, np. dziecka z 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 i, po uzyskaniu zaświadczenia 

kwalifikacyjnego, proponują przyjęcie konkretnych dzieci, dla których sąd rodzinny przewidział 

możliwość umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zdarza się, że kandydaci w czasie trwania szkolenia 

lub po jego odbyciu rezygnują z pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo z przyjęcia do rodziny 

kolejnego dziecka. 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 pomocy specjalistów i pomocy dla pełnoletnich wychowanków 

opuszczających rodziny zastępcze (głównie chodzi o pomoc w zakresie uzyskania mieszkania).  

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej są przed 

podjęciem tej funkcji kierowani na szkolenia zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny                

i systemie pieczy zastępczej. W latach 2015 – 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Hrubieszowie skierowało na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe 
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jedynie 2 osoby (małżeństwo), które zostały przeszkolone bezpłatnie przez Ośrodek Adopcyjny              

w Zamościu. Szkolone w różnych zakresach są także istniejące rodziny zastępcze, które kierujemy 

na płatne i bezpłatne szkolenia organizowane przez różne podmioty zewnętrzne, jak i przez                  

sam PCPR. Poniższa Tabela nr 9. Szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny 

zastępcze w latach 2015 – 2017 przedstawia liczbę osób przeszkolonych na rodziny zastępcze                

oraz koszty tych szkoleń.  

 

Tabela nr 9.  Szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze w latach 

2015 – 2017 

Wyszczegól-

nienie 

Liczba osób przeszkolonych Wydatki na szkolenia 

Okres 2015 

I-VI 

2015 

VII-

XII 

2016 

I-VI 

2016 

VII-

XII 

2017 

I-VI 

2017 

VII-

XII 

2015 

I-VI 

2015 

VII-

XII 

2016 

I-VI 

2016 

VII-

XII 

2017 

I-VI 

2017 

VII-

XII 

Szkolenia  

dla kandydatów 

na rodziny 

zastępcze 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Szkolenia 

dla rodzin 

zastępczych 

17 28 57 42 35 21 444 1.200 109 2.187 69 800 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie art. 38 stworzyła 

możliwość dochodzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie świadczeń 

alimentacyjnych  na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W latach 2015 – 2017 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie wystąpiło   do sądu rodzinnego o ustalenie 

świadczeń alimentacyjnych wobec rodziców 23 wychowanków rodzin zastępczych umieszczonych 

ogółem w 15 rodzinach zastępczych oraz 23 wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych. W tym samym okresie wystąpiliśmy o alimenty wobec rodziców Zestawienie             

w tym zakresie zawiera Tabela nr 10. Wytoczenie na rzecz dziecka powództwa o zasądzenie 

świadczeń alimentacyjnych latach 2015 – 2017. 

 

Tabela nr 10. Wytoczenie na rzecz dziecka powództwa o zasądzenie świadczeń 

alimentacyjnych 2015 – 2017 rok  

Rok 2015 2016 2017 

Wyszczególnienie Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Rodziny 

zastępcze 

spokrewnione 5 8 0 0 0 0 

niezawodowe 5 9 2 2 2 2 

zawodowe 1 2 0 0 0 0 

ogółem 11 19 2 2 2 2 

Dzieci umieszczone w placówkach 5 9 6 8 4 6 
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Instytucjonalna piecza zastępcza 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza 

zastępcza jest sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej (prowadzonej przez 

powiaty lub na ich zlecenie) lub w formie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej                  

oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (prowadzonych przez samorząd województwa                 

lub na jego zlecenie). Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego mogą być umieszczane dzieci powyżej 10 roku 

życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia                        

w rodzinie. Umieszczenie dzieci poniżej 10 roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w danej 

placówce umieszczona jest matka lub ojciec (małoletni lub pełnoletni kontynuujący naukę) tego 

dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia 

dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Dzieci młodsze powinny być kierowane do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a jeśli zostały z jakichś przyczyn przyjęte                        

do placówki typu interwencyjnego, zgodnie z zapisami ustawy, powinny zostać przeniesione                  

do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej (rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka). 

Ponadto ustawa zakłada, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić w tym samym czasie nie więcej 

niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość, natomiast w placówce typu rodzinnego                  

8 dzieci (lub rodzeństwo do 10 dzieci). W placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podobnie            

jak w rodzinach zastępczych, mogą przebywać pełnoletni wychowankowie, którzy kontynuują 

naukę po ukończeniu 18 roku życia.  

Z uwagi na brak placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu 

hrubieszowskiego, dzieci, w odniesieniu do których zostanie wydane postanowienie sądu                         

o umieszczeniu w pieczy instytucjonalnej, są kierowane do placówek poza powiatem. Należy 

zauważyć, że w takiej sytuacji to starosta innego powiatu podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka 

spoza swojego powiatu do placówki, w związku z tym czas oczekiwania na miejsce w placówce 

często się wydłuża, nawet jeśli chodzi o umieszczenie w placówce interwencyjnej. Brak własnych 

placówek powoduje też, że czasem dzieci umieszczane są w placówkach bardzo odległych                     

od miejsca zamieszkania – ze względu na brak wolnych miejsc w placówkach bliższych. 

 

Tabela nr 11. Wiek dzieci przebywających w placówkach – stan na dzień 31 grudnia 2015 – 

2017 roku  

Wyszczególnienie Liczba dzieci 

Rok 2015 2016 2017 

Dzieci w wieku 0 – 3 lata 1 0 1 

4 – 6 lat 4 2 2 

7 – 13 lat 13 17 15 

14 – 17 lat 12 14 14 

18 – 24 lata 2 2 3 

Ogółem dzieci 32 35 35 
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Z Tabeli nr 11. Wiek dzieci przebywających w placówkach – stan na dzień                          

31 grudnia 2015 – 2017 roku, wynika, że na koniec 2017 r. w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych umieszczonych było 35 wychowanków pochodzących z naszego powiatu, a liczba 

ta od 2013 r. utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Były to w większości dzieci w wieku             

od 7 do 13 i od 14 do 17 lat (ogółem 83%), ale zdarzały się też dzieci młodsze, które przebywały             

w placówkach wraz ze starszym rodzeństwem, oraz osoby pełnoletnie kontynuujące naukę                       

i przebywające nadal w placówce.  

Dane prezentowane w Tabeli nr 12. Wiek dzieci przyjętych do placówek opiekuńczo-

wychowawczych w latach 2015 – 2017 wskazują, że w okresie ostatnich trzech lat                                    

w instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 19 dzieci. Liczba dzieci 

przyjmowanych do instytucjonalnej pieczy zastępczej w poszczególnych latach wahała się od 4                

do 9 dzieci. Porównując dane z lat ubiegłych należy stwierdzić, że liczba dzieci umieszczanych               

w placówkach jest zmienną losową i nie da się w tym zakresie wyznaczyć dominujących tendencji. 

Dzieci umieszczane w pieczy instytucjonalnej w ciągu minionych trzech lat pochodzą zarówno                 

z rodzin wielodzietnych, jak i są jedynakami. W latach 2015 – 2017 w placówkach umieszczono 

m.in. jedno rodzeństwo 4-osobowe oraz trzy rodzeństwa 2-osobowe. Aby nie rozdzielać 

rodzeństwa, nawet dzieci poniżej 10 roku życia trafiały do pieczy instytucjonalnej, choć powinny 

trafić do rodzinnej opieki zastępczej. Z powodu braku kandydatów na rodziny niezawodowe                      

i zawodowe oraz braku miejsc w istniejących zawodowych rodzinach zastępczych nie było 

możliwości skierowania nawet tych najmłodszych dzieci do pieczy rodzinnej.  

 

Tabela nr 12. Wiek dzieci przyjętych do placówek w latach 2015 – 2017 r. 

Wyszczególnienie Liczba dzieci 

Rok 2015 2016 2017 

Dzieci w wieku 0 – 3 lata 1 0 1 

4 – 6 lat 2 0 1 

7 – 13 lat 1 3 2 

14 – 17 lat 0 3 5 

Ogółem dzieci 4 6 9 

 

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 także 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 wyrównywanie zaniedbań 
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pedagogicznych. Należy również zapewnić środki finansowe na utworzenie kolejnego pogotowia 

rodzinnego oraz rodzin 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. 

 

Finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej 

Finansowanie zadań z zakresu opieki zastępczej, zarówno rodzinnej,                                        

jak i instytucjonalnej, należy od 2012 r. po części do powiatu, a po części do gmin pochodzenia 

dziecka, które w stosunku do dzieci umieszczonych po 2011 r. w pieczy zastępczej częściowo 

finansują koszty pobytu dzieci zamieszkujących na ich terenie przed umieszczeniem w pieczy.                

Jest 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 pobytu dziecka. Natomiast                   

w odniesieniu do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przed rokiem 2012 całość kosztów 

ponosi powiat. 

 

Tabela nr 13.  Koszt funkcjonowania pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017 

Wyszczególnienie Kwota świadczeń 

Okres 2015 2016 2017 

Ogółem rodziny zastępcze 1.364.326 1.314.860 1.205.703 

Rodziny spokrewnione 427.082 401.521 377.758 

Rodziny niezawodowe 405.750 375.302 343.932 

Rodziny zawodowe ogółem 531.494 538.037 484.013 

w
 t

y
m

: 
 

- świadczenia dla dziecka    259.661 272.590 232.233 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 266.699 258.864 247.848 

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 

w pogotowiu rodzinnym 

5.134 6.583 3.932 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.423.765 1.396.081 1.828.412 

 

Ponoszone koszty funkcjonowania rodzin zastępczych obejmują przede wszystkim 

świadczenia na utrzymanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia                 

dla rodzin zastępczych zawodowych. Dochodzą do tego koszty świadczeń fakultatywnych 

określonych w powołanej ustawie, 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 oraz świadczenie na pokrycie kosztów związanych                          

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym                  

lub domu jednorodzinnego. Ogólny koszt wszystkich świadczeń wypłacanych na rzecz rodzin 

zastępczych wynosił w 2017 r. ponad 1.200.000 zł, z czego 40% stanowią koszty funkcjonowania 

rodzin zawodowych, 31 % – rodzin spokrewnionych, a 29 % – rodzin niezawodowych. 

Szczegółowe zestawienie kosztów funkcjonowania różnych form rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej przedstawiono w Tabeli nr 13.  Koszty funkcjonowania różnych form pieczy 

zastępczej w latach 2015 – 2017. 
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Odnosząc te koszty do liczby wychowanków poszczególnych form pieczy zastępczej należy 

stwierdzić, że przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka w rodzinach zastępczych                      

jest wielokrotnie niższy niż koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Zakładając, że w 2017 r. w pieczy instytucjonalnej przebywało średniorocznie 40 dzieci koszt                  

ich pobytu wynosił przeciętnie 3.809 zł miesięcznie, natomiast w analogicznym okresie                           

w rodzinach zastępczych umieszczonych było 68 dzieci i koszt ich pobytu wynosił przeciętnie 

1.477 zł miesięcznie.  

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, zwłaszcza sąsiednich – krasnostawskiego (obecnie 8 dzieci)                            

i biłgorajskiego (8 dzieci), a ponadto w powiecie bialskim (9 dzieci, w tym 8-osobowe rodzeństwo). 

Koszty utrzymania tych dzieci wynosiły w 2017 od 3.000 zł miesięcznie w Wiosce Dziecięcej SOS 

w Biłgoraju do 5.921 zł miesięcznie w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej                       

w Kazimierzy Wielkiej. Koszty ponoszone przez powiat z tego tytułu w 2012 r. wynosiły              

816.686 zł, podczas gdy w 2017 r. była to już kwota dwa razy większa i wynosiła 1.828.412 zł. 

Zwiększenie się tych kosztów wynika ze wzrostu liczby dzieci kierowanych i przebywających                

w placówkach oraz ze wzrostu przeciętnego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej.  

 

W tym miejscu 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, nawet poprzez zwiększenie środków finansowych                 

na tę formę opieki.  

 

Sytuacja w zakresie pieczy zastępczej w poszczególnych gminach 

Rodziny zastępcze funkcjonują obecnie na terenie siedmiu z ośmiu gmin powiatu 

hrubieszowskiego. W 2017 r. najwięcej rodzin zastępczych różnego typu było w największej pod 

względem liczby mieszkańców gminie powiatu, tj. w gminie miejskiej  Hrubieszów. Na dzień                

31 grudnia 2017 r. było to 20 rodzin, które wychowywały łącznie 30 dzieci. Znaczna liczba rodzin 

zastępczych funkcjonowała też w gminie Dołhobyczów (8 rodzin wychowujących łącznie                     

10 dzieci) oraz w gminie Mircze (6 rodzin wychowywało łącznie 12 dzieci). Najmniej rodzin 

zastępczych (z najmniejszą liczbą dzieci) mieszka na terenie gmin: Trzeszczany, Hrubieszów                   

i Werbkowice, natomiast na terenie gminy Uchanie nie ma obecnie żadnej rodziny zastępczej. 

Szczegółowe dane dotyczące rodzin zastępczych różnego typu, funkcjonujących w gminach 

powiatu hrubieszowskiego, zawiera poniższa Tabela nr 14. Liczba rodzin zastępczych według gmin 

– stan na dzień 31 grudnia 2017 roku. 
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Tabela nr 14.  Liczba rodzin zastępczych  i wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych według gmin – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 

Wyszczególnienie Ogółem rodziny 

zastępcze 

Rodziny 

spokrewnione 

Rodziny 

niezawodowe 

Rodziny 

zawodowe 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Miasto Hrubieszów 20 30 11 17 7 8 2 5 

Gmina Mircze  6 12 4 6 1 3 1 3 

Gmina 

Dołhobyczów  

8 10 5 6 2 2 1 2 

Gmina Horodło 7
1
 8 6 6 2 2 0 0 

Gmina Trzeszczany 5 5 5 5 0 0 0 0 

Gmina Hrubieszów 3 5 3 5 0 0 0 0 

Gmina Werbkowice 3 3 1 1 0 0 2 2
2
 

Gmina Uchanie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 52 73 35 46 12 15 6 12 

1- Jedna rodzina zastępcza jest zarazem rodziną spokrewnioną i niezawodową 

2- W pogotowiu rodzinnym na dzień 31 grudnia 2017 r. nie było dzieci, w ciągu roku było 6 dzieci  

 

Sytuację w poszczególnych gminach w zakresie opieki instytucjonalnej przedstawia Tabela 

nr 15. Pochodzenie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z poszczególnych gmin 

powiatu hrubieszowskiego. Najwięcej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

pochodzi obecnie z miasta Hrubieszów (13 dzieci z 8 rodzin) i gminy Hrubieszów                                

(11 wychowanków z 3 rodzin). Pozostałe gminy mają znacznie mniej wychowanków, a z gminy 

Mircze nie pochodzi obecnie żadne dziecko przebywające w placówce.  

 

Tabela nr 15. Pochodzenie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                               

z poszczególnych gmin powiatu hrubieszowskiego – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 

Wyszcze-

gólnienie 

Miasto 

Hrubie- 

szów 

Gmina 

Hrubie- 

szów 

Gmina 

Horodło 

Gmina 

Werb-

kowice 

Gmina 

Dołho-

byczów 

Gmina 

Trzesz-

czany 

Gmina 

Uchanie 

Gmina 

Mircze 

Ogółem 

Liczba 

dzieci 

13 11 3 3 2 2 1 0 35 

Liczba  

rodzin 

pocho-

dzenia  

8 3 2 1 2 1 1 0 18 

 

 

Realizowane działania wspierające i promujące rodzicielstwo zastępcze 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jako organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej poszukuje różnych możliwości wspierania rodzin zastępczych oraz podejmuje działania 

zmierzające do tworzenia nowych rodzin zastępczych.  
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Od 2007 roku obchodzony jest z naszej inicjatywy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego                    

w powiecie hrubieszowskim, w ramach którego od 2011 r. jest organizowany konkurs plastyczny 

na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych oraz gimnazjów powiatu hrubieszowskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem 

Starosty Hrubieszowskiego. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego, a plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego                        

i budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej.  

Od 2016 roku działa w naszym powiecie grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, która                

co miesiąc spotyka się w siedzibie PCPR. Spotkania są prowadzone przez pedagoga.  

Stale prowadzona i aktualizowana jest strona internetowa PCPR Hrubieszów, 

www.hrubieszow.naszepcpr.pl, na której można znaleźć m.in. informacje dotyczące przepisów 

prawnych w zakresie pieczy zastępczej, spotkań grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, 

poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze i innych podejmowanych działań.  Ponadto 

ogłoszenia i plakaty o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze są wywieszone w siedzibie 

PCPR, Starostwa Powiatowego oraz w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu.                       

W miesiącu październiku 2017 r. opracowano i wydrukowano baner promujący rodzicielstwo 

zastępcze, który wywieszono na ogrodzeniu w pobliżu siedziby PCPR. 

 

 

 

Rozdział III. Mocne i słabe strony systemu pieczy zastępczej w powiecie 

hrubieszowskim  

 

Analiza SWOT obejmuje diagnozę systemu pieczy zastępczej w powiecie hrubieszowskim 

w czterech obszarach: 

1) mocne strony – stan zasobów w zakresie pieczy zastępczej,  

2) słabe strony – braki w zakresie systemu pieczy zastępczej,  

3) szanse – wszelkie sprzyjające sytuacje, które można wykorzystać w celu rozwoju systemu 

pieczy zastępczej,  

4) zagrożenia – zmiany zewnętrznych czynników, które mogą mieć ujemny wpływ na system 

pieczy zastępczej. 

 

 Czynniki pozytywne Czynniki negatywne 

 MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

C
zy

n
n
ik

i 
w

ew
n
ęt

rz
n

e - funkcjonowanie różnych typów rodzin 

zastępczych, w tym rodzin niezawodowych 

i zawodowych bez specjalizacji                    

oraz rodziny pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego; 

- prowadzenie szkoleń i warsztatów                

dla istniejących rodzin zastępczych; 

- funkcjonująca grupa wsparcia dla rodzin 

zastępczych; 

- brak kandydatów do tworzenia rodzin 

zastępczych i rodzinnego domu dziecka;  

- brak rodzin zastępczych chętnych                         

do przyjęcia dzieci z rodzeństw wielodzietnych 

oraz dzieci starszych; 

- brak specjalistycznych rodzin zastępczych; 

- brak rodzin pomocowych; 

- brak placówek wsparcia dziennego; 

- brak placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

http://www.hrubieszow.nasze/
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 - wykwalifikowana i doświadczona kadra 

PCPR w Hrubieszowie; 

- wsparcie dla rodzin w sytuacji 

kryzysowej (Punkt Interwencji Kryzysowej 

przy PCPR); 

- dobra współpraca PCPR z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Hrubieszowie w zakresie prowadzenia 

poradnictwa oraz warsztatów dla rodzin 

zastępczych; 

- dobra współpraca PCPR z sądem 

rodzinnym; 

- dobra współpraca PCPR z ośrodkami 

pomocy społecznej z terenu powiatu 

hrubieszowskiego; 

- dobra współpraca z Ośrodkiem 

Adopcyjnym w Zamościu; 

- istniejąca strona internetowa PCPR.  

- brak dostępu do terapii rodzinnej i pomocy 

specjalistycznej, zwł. w zakresie psychiatrii                 

i neurologii dziecięcej oraz psychologii 

klinicznej; 

- niewystarczająca liczba asystentów rodziny  

w poszczególnych gminach; 

- niska aktywność samorządów lokalnych               

w podejmowaniu interdyscyplinarnych działań 

profilaktycznych na rzecz rodziny; 

- kadra PCPR przeciążona obowiązkami; 

- brak odpowiednich warunków lokalowych          

w siedzibie PCPR (brak pomieszczenia             

do prowadzenia spotkań w małych grupach, 

np. oceny sytuacji dziecka, oraz sali                

do prowadzenia szkoleń i warsztatów                   

dla rodzin zastępczych); 

- niewystarczające środki finansowe                      

na realizację zadań wynikających z ustawy           

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (zwł. zadań fakultatywnych),                         

w tym na rozwój i promowanie pieczy 

zastępczej; 

- nieefektywny system wynagradzania              

i motywowania pracowników PCPR; 

- brak środków na szkolenia kadry PCPR; 

- siedziba PCPR odległa od centrum miasta 

Hrubieszowa. 

 SZANSE  ZAGROŻENIA  

C
zy

n
n
ik

i 
ze

w
n
ęt

rz
n
e
 - możliwość pozyskiwania kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej             

i rodzinnego domu dziecka oraz rodziny 

pomocowej; 

- możliwość pozyskiwania środków 

finansowych na rzecz rozwoju 

rodzicielstwa zastępczego z różnych 

źródeł, m.in. ministerialnych, środków 

unijnych; 

- sprawny system w zakresie pieczy 

zastępczej; 

- zwiększenie dostępności pomocy 

specjalistycznej; 

 

- nasilenie się problemów społecznych 

wynikających z pogarszania się sytuacji 

gospodarczej w powiecie i obniżania się 

poziomu życia ludności; 

- powszechne zjawisko dziedziczenia biedy              

i bezradności społecznej; 

- migracja osób w poszukiwaniu pracy 

powodująca rozpad rodziny; 

- negatywny obraz rodzicielstwa zastępczego 

w mass-mediach; 

- niska świadomość społeczna dotycząca 

pieczy zastępczej; 

- słabo rozwinięty wolontariat w zakresie 

pomocy dziecku i rodzinie; 
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 - podejmowanie działań na rzecz 

zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu; 

- funkcjonowanie Oddziału 

Hrubieszowskiego Stowarzyszenia 

Zastępczego Rodzicielstwa; 

- duża liczba osób pozostających                   

bez zatrudnienia oraz poszukujących 

dodatkowych źródeł dochodu. 

 

- mała liczba organizacji pozarządowych 

działających w zakresie pomocy dziecku 

i rodzinie; 

- trudności we współpracy między 

instytucjami; 

- nieprecyzyjne zapisy ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

- brak dostępnych szkoleń w zakresie pieczy 

zastępczej; 

- brak mieszkań socjalnych                                      

dla usamodzielnianych wychowanków; 

- mało efektywny system wsparcia dla osób 

uzależnionych od alkoholu, chorych 

psychicznie oraz bezradnych w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych; 

- przewlekłość procedur sądowych; 

- postrzeganie rodzicielstwa zastępczego                  

w kategoriach finansowych (jako źródło 

dochodu). 

 

 

 

Rozdział IV. Cele Programu 

 

Głównym celem niniejszego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej jest dobrze 

funkcjonujący system pieczy zastępczej w powiecie hrubieszowskim. Aby osiągnąć ten cel 

wyznaczone zostały trzy cele szczegółowe. Są to:  

 Cel I. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój form rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

 Cel II. Skuteczny system wsparcia dla istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej, 

 Cel III. Wysoka jakość świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

Cele szczegółowe Programu określają kierunki działania, konieczne dla osiągnięcia celu 

głównego. 

 

Cel I. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój form 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Adresaci działań: społeczeństwo powiatu, w tym dzieci, osoby zainteresowane pełnieniem 

funkcji niezawodowych oraz zawodowych rodzin zastępczych, a także innych form rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

Opieka rodzinna podkreśla znaczenie prawa dziecka do rozwoju oraz wychowania                       

w środowisku rodzinnym i powinna być ze wszech miar propagowana jako alternatywa dla pieczy 

instytucjonalnej. Cel niniejszy obejmuje szereg działań zmierzających do upowszechnienia 

informacji o zasadach tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych, przeszkolenia kandydatów 
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na rodziny zastępcze, a przede wszystkim do zawiązania nowych rodzin zastępczych. Realizacja 

celu oznaczać będzie zbudowanie korzystnej atmosfery społecznej wokół rodzicielstwa 

zastępczego. Pragniemy informować już najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa – dzieci                

i młodzież, o wartości rodzinnej opieki zastępczej, co przyczyni się do większej wrażliwości 

społecznej, a także przyczyni się do większego wsparcia i zrozumienia okazywanego rodzinom 

zastępczym. Sprawi również, że dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przestaną                                

być stygmatyzowane w swoim otoczeniu.  Zakładamy, że powszechnie znana idea rodzicielstwa 

zastępczego przyczyni się do zwiększenia liczby niezawodowych oraz zawodowych rodzin 

zastępczych, które są w stanie zapewnić dziecku optymalne warunki rozwojowe. Cel ten kładzie 

szczególny akcent na pozyskiwanie oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze                           

oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. 

Uwzględniając obecną sytuację niezawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących               

w powiecie hrubieszowskim i możliwości przyjęcia przez nie kolejnych dzieci ustala się coroczny 

limit rodzin zastępczych zawodowych, to jest określa się liczbę rodzin zastępczych 

niezawodowych, które w poszczególnych latach mogą zostać przekształcone w rodziny zawodowe. 

Limit ten ustala się następująco: 

 w roku 2018 – 1 rodzina, 

 w roku 2019 – 1 rodzina, 

 w roku 2020 – 1 rodzina. 

Kolejność przekształcania rodzin będzie uzależniona 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 II. Skuteczny system wsparcia dla istniejących form rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Adresaci działań: rodziny zastępcze różnego typu funkcjonujące w powiecie 

hrubieszowskim, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel ten obejmuje szereg działań podejmowanych 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 konkretnych form wsparcia dla rodzin zastępczych oraz zapewnienie 

wielostronnej pomocy usamodzielniającym się wychowankom. 

 

Cel III. Wysoka jakość świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

Adresaci działań: pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie 

zajmujący się rodzinami zastępczymi oraz pracownicy instytucji i organizacji współpracujących              

w zakresie pieczy zastępczej. 

W cel ten wpisują się działania na rzecz osób bezpośrednio pracujących z rodzinami 

zastępczymi oraz z ich usamodzielniającymi się wychowankami. Profesjonalna kadra umożliwia 

właściwe wypełnianie zadań w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a dokonujące się zmiany                 

w systemie pieczy zastępczej wymagają systematycznego kształcenia i doskonalenia umiejętności 
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kadry pomocy społecznej oraz podmiotów współpracujących. Cel ten zakłada także poprawę 

istniejącej infrastruktury w tym obszarze. 

 

Rozdział V. 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. 

Realizatorami Programu są instytucje i organizacje z terenu powiatu hrubieszowskiego: 

– Powiat Hrubieszowski, 

– Urząd Miasta Hrubieszów oraz urzędy gmin, 

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oraz Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej, 

– Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, oraz sądowi kuratorzy 

zawodowi i społeczni, 

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie, 

– Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie, 

– organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny, 

– organizacje wolontariackie, 

– media lokalne. 

 

 

 

Rozdział VI. Harmonogram działań 

 

Cel  Działania 

 

Realizatorzy  Termin  

realizacji 

I. 

Promowanie 

idei 

rodzicielstwa 

zastępczego 

oraz rozwój 

form 

rodzinnej 

pieczy 

zastępczej 

Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego  

i opieki adopcyjnej – prowadzenie kampanii 

informacyjnych w tym zakresie,                      

w tym poprzez stronę internetową PCPR 

- PCPR 

- ośrodki pomocy 

społecznej 

- lokalne media  

praca ciągła 

Organizowanie konkursu plastycznego           

dotyczącego rodzicielstwa zastępczego              

oraz tworzenie kalendarza propagującego 

rodzinną pieczę zastępczą 

- PCPR 2018 r.  

– 2020 r.                                     

Informowanie o zasadach tworzenia                     

i funkcjonowania rodzin zastępczych 

- PCPR 

- media lokalne 

praca ciągła 

Prowadzenie naboru rodzin zainteresowanych 

pełnieniem funkcji rodziny zastępczej                     

i rodzinnego domu dziecka 

- PCPR 

 

praca ciągła 
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Organizowanie szkoleń dla kandydatów           

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                 

i rodzinnego domu dziecka 

- PCPR 

 

zgodnie                    

ze zgłoszeniami 

kandydatów 

Tworzenie rodzin zastępczych niezawodowych  - PCPR 

- sąd rodzinny 

zgodnie ze 

zgłoszeniami 

kandydatów  

Przekształcanie rodzin niezawodowych                

na zawodowe według przyjętego limitu          

na dany rok  

- PCPR 2018 r.  

– 1 rodzina, 

2019 r.  

– 1 rodzina, 

2020 r.  

– 1 rodzina, 

Utworzenie kolejnych zawodowych rodzin 

zastępczych (w tym specjalistycznych)  

- samorząd 

powiatowy 

- PCPR 

zgodnie ze 

zgłoszeniami 

kandydatów 

Utworzenie kolejnej zawodowej rodziny 

zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego 

- samorząd 

powiatowy 

- PCPR 

zgodnie ze 

zgłoszeniami 

kandydatów 

Utworzenie rodzinnego domu dziecka                   

lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego 

- samorząd 

powiatowy 

- PCPR 

zgodnie ze 

zgłoszeniami 

kandydatów             

oraz 

możliwościami 

powiatu 

II. 

Skuteczny 

system 

wsparcia  

dla 

istniejących 

form 

rodzinnej 

pieczy 

zastępczej 

 

Integrowanie i aktywizowanie środowiska 

rodzin zastępczych 

- PCPR 

- organizacje 

pozarządowe 

praca ciągła 

Zapewnienie pomocy poprzez pracę 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

- PCPR 

 

praca ciągła 

Organizowanie szkoleń i warsztatów 

psychoedukacyjnych podnoszących 

kwalifikacje rodzin zastępczych, zwłaszcza 

zawodowych 

- PCPR 

- organizacje 

pozarządowe  

 

2018 r.  

– 2020 r.                                     

Wypłacanie wynagrodzeń, dodatków                        

i świadczeń, o których mowa w ustawie                  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  

- PCPR praca ciągła 

Organizowanie szkoleń i warsztatów 

zapobiegających wypaleniu zawodowemu 

rodzin zastępczych zawodowych 

- PCPR 

 

2018 r.  

– 2020 r.                                     
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Udzielanie specjalistycznego poradnictwa            

dla rodziców zastępczych i ich dzieci              

oraz dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych (m.in. psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne) 

- PCPR, 

- Poradnia 

Psychologiczno- 

-Pedagogiczna 

 

praca ciągła                                      

Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców 

zastępczych 

- PCPR praca ciągła 

Organizowanie pomocy wolontariuszy                  

w wypełnianiu funkcji socjalizacyjno-

edukacyjnej rodziny zastępczej (np. pomoc            

w nauce, organizowanie czasu wolnego) 

- PCPR 

- organizacje 

wolontariackie 

2018 r.  

– 2020 r.                                                                         

Powołanie rodzin pomocowych  wspierających 

działania rodzin zastępczych  

- PCPR 

- ośrodki pomocy 

społecznej 

2018 r.  

– 2020 r.                                     

Zatrudnianie osób do pomocy                             

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i przy pracach gospodarskich zgodnie 

z przepisami prawa 

- PCPR stosownie  

do potrzeb 

Udzielanie różnego typu wsparcia            

(m.in. socjalnego, psychologicznego,                       

w postaci doradztwa zawodowego i szkoleń 

zawodowych) dla usamodzielniających się 

wychowanków rodzin zastępczych                       

i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

- PCPR 

- ośrodki pomocy 

społecznej 

- samorząd 

miejski/ gminny 

- organizacje 

pozarządowe 

2018 r.  

– 2020 r.                                     

Dążenie do uregulowania sytuacji prawnej 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

- PCPR 

- sąd rodzinny 

2018 r.  

– 2020 r.                                     

Cel III. 

Wysoka 

jakość 

świadczo-

nych usług  

w zakresie 

pieczy 

zastępczej 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry 

PCPR i podmiotów współpracujących              

w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi 

- PCPR 2018 r.  

– 2020 r.                                     

Udział pracowników PCPR pracujących              

w obszarze pieczy zastępczej w szkoleniach              

i konferencjach w zakresie pomocy dziecku               

i rodzinie 

- PCPR 2018 r.  

– 2020 r.                                     

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 

niezbędnej dla prowadzenia spotkań                  

i warsztatów dla rodzin zastępczych 

- PCPR 2018 r.  

– 2020 r.                                     

Systematyczna współpraca z ośrodkami 

pomocy społecznej z terenu powiatu – 

zwłaszcza z pracownikami socjalnymi                

i asystentami rodziny w zakresie opracowania 

planu pomocy dziecku oraz pomocy                   

dla usamodzielniających się wychowanków 

- PCPR 2018 r.  

– 2020 r.                                     
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Rozdział VII. Zakładane rezultaty Programu 

 

Zakładamy, że realizacja niniejszego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 

hrubieszowskim przyczyni się do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej w zakresie opieki 

zastępczej oraz wpłynie na wzrost liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,                 

a co za tym idzie spowoduje powołanie nowych rodzinnych form pieczy zastępczej oraz ograniczy 

liczbę dzieci kierowanych do instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie hrubieszowskim przyczyni się 

m.in. do: 

– zwiększenia liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych,  

– ograniczenia kosztów opieki instytucjonalnej, 

– zwiększenia liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej pod opiekę rodziny biologicznej, 

– objęcia wielospecjalistycznym wsparciem funkcjonujących rodzin zastępczych, 

– zapewnienia kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym. 

 

 

 

Rozdział VIII. 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, od zaangażowania 

poszczególnych instytucji i organizacji w realizowanie zapisów Programu.  

 

 

 

Rozdział IX. Monitorowanie i ewaluacja Programu 

 

Monitorowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie hrubieszowskim na lata 

2018 – 2020 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. 

 


