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Wprowadzenie
Przedmiotem zamówienia było zrealizowanie badania społecznego i przygotowanie raportu
dotyczącego rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim – stanu aktualnego, potrzeb
i wyzwań. Badanie zostało zlecone w ramach działalności Obserwatorium Integracji Społecznej,
będącego częścią Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Realizacja badania związana jest z realizacją
zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej 7, Pl 9iv
„Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.
Celem badania celem badania było dokonanie charakterystyki rodzinnych form pieczy zastępczej oraz
procesu usamodzielniania ich wychowanków w województwie wielkopolskim. Cele szczegółowe
badania są następujące:
1. Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego.
3. Zdiagnozowanie potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej.
4. Zdiagnozowanie potrzeb usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
5. Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form pieczy
zastępczej i ich wychowanków.
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Streszczenie badania
Prezentowane badanie dotyczy funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz procesu
usamodzielniania wychowanków w województwie wielkopolskim. W szczególności obejmuje opis
funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego, analizę
funkcjonowania systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz diagnozę potrzeb
przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej i usamodzielnianych wychowanków. Efektem
badań jest propozycja kształtowania systemu form wsparcia adresowanych do rodzinnych form
pieczy zastępczej i ich wychowanków.
Piecza zastępcza sprawowana jest w sytuacji w której rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić
dziecku należytej opieki i wychowania. Piecza zastępcza sprawowana może być w dwóch formach:
instytucjonalnej oraz rodzinnej. W przypadku tej drugiej, będącej przedmiotem niniejszego badania
wskazać należy, że jest ona realizowana poprzez powoływanie rodzin zastępczych spokrewnionych,
niezawodowych i zawodowych. Ponadto, formą rodzinnej pieczy zastępczej jest także rodzinny dom
dziecka.
Powody umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej
Wśród powodów umieszczania dzieci w rodzinach formy pieczy zastępczej wskazać można na:
 Sieroctwo
 Długotrwała lub ciężka choroba co
najmniej jednego z rodziców
 Półsieroctwo
 Ubóstwo
 Uzależnienia rodziców
 Bezrobocie
 Przemoc w rodzinie
 Nieodpowiednie warunki
 Bezradność w sprawach opiekuńczomieszkaniowe
wychowawczych
 Pobyt za granicą co najmniej
 Niepełnosprawność co najmniej
jednego z rodziców (praca
jednego z rodziców
zarobkowa)
Pojawiają się one zarówno w sprawozdaniach rzeczowo-finansowego z realizacji ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej, ale potwierdzone zostały także przez poszczególne grupy respondentów.
Dostrzega się również fakt iż rzadko kiedy wskazać można na jeden zasadniczy powód dla którego
dziecko musi zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
Profil społeczno-demograficzny rodzin zastępczych
Próba stworzenia profilu rodziny danego typu w odniesieniu do cech społeczno-demograficznych
pozwoliła zbudować obraz każdej z nich. Wspólnym mianownikiem dla każdej formy rodzinnej pieczy
zastępczej jest jej tworzenie przez małżeństwo. Rodziną wyróżniającą się na tle innych rodzin jest
rodzina spokrewniona. Rodzice zastępczy tworzący ten typ rodziny są starsi na tle rodziców
zastępczych tworzących inne typy rodziny. Wskazano najczęściej bowiem, że są to osoby pomiędzy
51 a 70 rokiem życia. Rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe są natomiast tworzone przez
młodsze osoby, tj. będące pomiędzy 41 a 50 rokiem życia. Rodzina spokrewniona wyróżnia się
również innymi cechami społeczno-demograficznym. Jako jedynej przypisywano najczęściej
posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz brak aktywności zawodowej – są to
najczęściej renciści lub emeryci. Odnosząc się do wyników badań jakościowych można wnioskować,
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że ten typ rodziny niejednokrotnie stanowią dziadkowie dla swoich wnuków z obawy przed utratą
kontaktu.
Motywacje do pełnienia roli rodzica zastępczego
Chęć sprawowania opieki nad dzieckiem z rodziny to jeden z czynników mających wpływ na
decyzję o pełnieniu roli rodzica zastępczego. Wśród innych motywów wskazać można na niemożność
posiadania własnych dzieci, odruch serca, poczucie misji, reagowanie na krzywdę dzieci, tradycje
w rodzinie, czy też chęć wykorzystania posiadanego doświadczenia zawodowego. Pojedyncze
wskazania sugerowały, że bycie rodzicem zastępczym to sposób na życie. Jak wskazali uczestnicy
badania jakościowego – przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej, zdarza się, że właśnie
w tak sposób są odbierani i postrzegani przez społeczeństwo. Bywa, że w potocznym myśleniu bycie
rodzicem zastępczym jest związane z profitami finansowymi.
Promocja rodzicielstwa zastępczego
O możliwości pełnienia roli rodzica zastępczego, uczestnicy badania jakościowego dowiedzieli się
z różnych źródeł. Wśród nich wskazać można na pocztę pantoflową, podpowiedzi ze strony osób,
które były zaangażowane w rozwiązanie sytuacji dziecka czy też przeczytane ogłoszenie. Pomimo,
iż 93,9% (31) organizatorów pieczy zastępczej z terenu województwa wielkopolskiego posiada
strategię bądź prowadzi zaplanowane działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów do
pełnienia funkcji rodzin zastępczych, jakość i częstotliwość podejmowanych działań informacyjnych
i promocyjnych jest w opinii uczestników badania niewystarczająca. Dostrzega się potrzebę
podejmowania i realizowania wojewódzkich oraz ogólnopolskich kampanii niosących pozytywny
przekaz dotyczący rodzicielstwa zastępczego. Opinię taką wyrazili zarówno przedstawiciele
rodzinnych form pieczy zastępczej, usamodzielniani wychowankowie oraz organizatorzy pieczy
zastępczej.
Podejmując działania w tym obszarze należy skupić się na pokazywaniu korzyści jakie może odnieść
dziecko, które zostanie umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W realizację kampanii należałoby
zaangażować duże, ogólnopolskie media, ale również wykorzystać możliwość bezpośredniego
spotkania i rozmowy z drugą osobą na przykład w ramach organizowanych Dni Rodzicielstwa
Zastępczego. To działanie jest w opinii organizatorów pieczy zastępczej jedną z najbardziej
skutecznych form promowania rodzicielstwa zastępczego. Ponadto, organizatorzy pieczy zastępczej
umieszczają informacje na swojej stronie internetowej (100,0% wskazań), przekazują informację
przez przedstawicieli rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka (87,9% wskazań) bądź też
dystrybuują plakaty i ulotki (81,8% wskazań).
Proces tworzenia rodzin zastępczych
W procesie tworzenia rodzin zastępczych szczególną rolę odgrywa dobór dzieci do poszczególnych
form rodzinnej pieczy zastępczej. Dokonuje się go najczęściej na podstawie orzeczenia sądu i wieku
dziecka. Ponadto, powiaty podejmują decyzję także na podstawie doświadczeń poszczególnych
rodzin zastępczych, wolnych miejsc w pieczy zastępczej, ale także na podstawie płci, stanu zdrowia
dziecka oraz jego sytuacji życiowej. 45,5% (15) badanych organizatorów pieczy zastępczej przyznało,
że na terenie ich powiatów istnieją kryteria doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy
zastępczej. Wśród nich wyodrębnić można kryteria związane z dziećmi i kryteria związane z rodzinami
zastępczymi. Szczegółowo zostały one opisane w podrozdziale „Opis funkcjonowania rodzinnych
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form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego” w rozdziale „Organizatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej”.
Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej
Powstałe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka bieżąco współpracują z przydzielonym przez
organizatora koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Ustawa wskazuje, że jeden koordynator
współpracować może jednocześnie z maksymalnie 15 rodzinami. Na współpracę z taką liczbą rodzin
wskazało nieco ponad 40% badanych koordynatorów deklarując, iż w momencie realizacji badania
aktualnie współpracuje z 15 lub 16 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Nadmienić
należy, że koordynatorzy biorący udział w badaniu przyznali, że liczba rodzin zastępczych oraz
rodzinnych domów dziecka, z którymi pracują jest odpowiednia (77,0%), zaś pozostali wyrazili swoje
obawy co do liczby rodzin, które obejmują wsparciem. Pojawiła się sugestia, że powinno kierować się
liczbą dzieci a nie liczbą rodzin przydzielanych koordynatorom. Podobna opinia pojawiła się w trakcie
realizowanego warsztatu rekomendacyjnego. Należy pamiętać, że każda z rodzin objętych wsparciem
przez koordynatora to rodzina w której umieszczona jest inna liczba dzieci, posiadające specyficzne
potrzeby i problemy, które należy na bieżąco rozwiązywać.
Kontakt koordynatora z rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka ma najczęściej formę
kontaktu bezpośredniego oraz telefonicznego. Jak podkreślali sami koordynatorzy oraz
przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej jego częstotliwość związana jest z potrzebami
rodzin i wychowanków. Kontakt rodziców zastępczych z organizatorem i koordynatorem pieczy
zastępczej przez uczestników badania jakościowego oceniany został pozytywnie. W ich opinii jest on
właściwy, jego częstotliwość odpowiada potrzebom rodzin. Rodziny pozytywnie wypowiadają się
o koordynatorze, doceniając jego wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
Koordynację wsparcia udzielanego przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej można
przedstawić jako zespół działań podejmowanych na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich dotyczy
organizacji pracy własnej powiatu. Drugą płaszczyzną jest bezpośrednia praca z rodziną. Przyjęty
sposób koordynacji udzielanego wsparcia rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka
pozytywnie oceniają zarówno organizatorzy jak i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Podjęcie
działań mających na celu poprawę współpracy z instytucjami (w tym szkołami, sądami czy policją),
promowanie rodzicielstwa zastępczego czy ulepszenie dostępu do specjalistów, to działania które
w znacznym stopniu usprawnić obecny system pieczy zastępczej.
Problemy występujące w rodzinnych formach pieczy zastępczej
Swoje obowiązki wobec dzieci, rodzice zastępczy określają mianem obowiązków jakie każdy rodzic
ma wobec swoich biologicznych dzieci. Dotyczą one zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale także
zapewnienia specjalistycznego wsparcia, jeśli wymaga tego sytuacja. Często podkreślano, że bardzo
istotne jest udzielenie wsparcia emocjonalnego dziecku, którego nie zaznało ze strony swoich
biologicznych rodziców. Okazywana miłość, czułość i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wpływa
pozytywnie na ich poczucie własnej wartości. W związku z powyższym, wsparcie jakie rodzice
zastępczy udzielają swoim podopiecznym jest ściśle powiązane z obowiązkami jakie wobec nich mają.
Należy mieć jednak świadomość, że dzieci umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej mają
szereg deficytów i zaniedbań, które wymagają specjalistycznego wsparcia.
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Codzienność przedstawicieli poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej to radzenie sobie
z problemami, które dotyczą problemów wychowanków z nauką, kontaktów z ich rodziną naturalną
oraz kontaktów samych wychowanków z ich rodzicami biologicznymi – są to trzy najczęściej
wskazywane problemy rodzin zastępczych w opinii organizatorów i koordynatorów. Sami
przedstawiciele poszczególnych form pieczy zastępczej wskazali, że katalog problemów z jakimi
borykają się rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka to problemy jakie ma każdy rodzic ze swoim
dzieckiem. Są one bardzo różne i zależne od powodów, dla których dziecko przebywa poza swoją
rodziną biologiczną.
Ponad 40,0% koordynatorów oraz ponad 50,0% organizatorów przyznało, że wystąpienie tych
problemów może doprowadzić do rezygnacji z pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Co istotne, sami
przedstawiciele rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka bardzo rzadko spotkali się z taką
sytuacją. Ich wystąpienie było związane z nieradzeniem sobie z zachowaniem wychowanka, który
wymagał specjalistycznego wsparcia. Rodzice zastępczy rzadko są w stanie wyobrazić sobie sytuację
w której podjęliby decyzję o rozwiązaniu rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka. Zdaniem
organizatorów i koordynatorów pieczy zastępczej, działania które pomogą zapobiegać
i minimalizować ryzyko rezygnacji z roli rodzica zastępczego dotyczą edukacji rodzin zastępczych –
organizowania szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze, grup wsparcia i grup
samopomocowych, udzielanie wsparcie specjalistycznego w tym psychologicznego, organizowanie
warsztatów przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i superwizji. Ważną rolę odgrywa także
intensywna praca koordynatora z rodziną i realna pomoc udzielana w sytuacji kryzysowej.
Rodziny pomocowe
Jedną z formą wsparcia z jakiego korzystać mogą przedstawiciele rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka jest możliwość oddania wychowanków pod opiekę rodzin pomocowych. Na
funkcjonowanie rodzin pomocowych wskazało 60,6% organizatorów (20). W przypadku pozostałych 39,4% powiatów (13), przedstawiciele rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka nie mogły
skorzystać ze wsparcia rodzin pomocowych. Jak jednak zaznaczają koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej z możliwości takiej rodziny korzystają rzadko – na zaistnienie takiej sytuacji wskazało
39,6% (55) koordynatorów. Z deklaracji koordynatorów wynika, iż korzystanie ze wsparcia rodzin
pomocowych zazwyczaj zdarza się raz na rok bądź rzadziej (25,9%). Sami przedstawiciele rodzinnych
form pieczy zastępczej nie zawsze posiadają wiedzę, że taka możliwość w ogóle istnieje. Co istotne,
rodziny przyznawały, że nie zawsze byłyby zdecydowane korzystać z pomocy rodziny pomocowej,
szczególnie jeśli chodziłoby o dłuższy okres.
Zjawisko quasi-adopcji
Realizacja badania wskazać miała również jak często na terenie województwa wielkopolskiego
występuje zjawisko „quasi-adopcji”, czyli sytuacja w której rodzice zastępczej sprawują opiekę nad
dzieckiem, gdzie dziecko funkcjonuje w rodzinie jak dziecko przysposobione bez odpowiedniej
procedury. Organizatorzy i koordynatorzy przyznali, że w swojej codziennej pracy z taką sytuacją
spotykają się rzadko i bardzo rzadko. Wśród przyczyn jego występowania wskazać można na:




Więź i emocjonalny związek z dzieckiem
Chęć zachowania świadczeń z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
Długi proces adopcyjny
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Uproszczenie procedur adopcyjnych i edukacja rodzin zastępczych to często wskazywane działania,
które mogą eliminować występowanie zjawiska „quasi-adopcji”. Dostrzega się również potrzebę
i konieczność edukowania o nadrzędnym celu rodzinnej pieczy zastępczej, która sprawowana
powinna być nad dzieckiem tymczasowo.
Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej z najbliższym otoczeniem
Codzienność rodzinnych form pieczy zastępczej nierozwalanie związana jest z relacjami z najbliższymi
otoczeniem w jakim funkcjonuje. 82 badanych koordynatorów (tj. 60,7% przyznało, że relacje te są
dobre, a rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą liczyć na zrozumienie najbliższego
otoczenia. Co czwarty koordynator (25,2%) zadeklarował, iż relacje te są poprawne, gdyż rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka akceptowane są przez najbliższe otoczenie. Sami przedstawiciele
rodzinnych form pieczy zastępczej przyznali, że najczęściej spotykają się ze zrozumieniem i wsparciem
ze strony rodziny, znajomych, współpracowników czy sąsiadów. Jeśli tego brakuje, to jest to
wynikiem stereotypowego postrzegania roli rodzica zastępczego jak bardzo dobry sposób na życie.
Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi
Nieodłącznym elementem funkcjonowania rodziców zastępczych i wychowanka jest utrzymywanie
relacji z naturalną rodziną dziecka. Sami przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej przyznali,
że trudno jednoznacznie wskazać jak często rodzice zastępczy utrzymują kontakt
z rodzicami/rodzinami biologicznymi wychowanków. Zdarzają się sytuacje, w których jest on
regularny, przybiera różną postać, ma także wartość dla samego dziecka. Sami usamodzielniani
wychowankowie przyznali, że z różną częstotliwością utrzymywali kontakt z rodzicami biologicznymi
lub swoją dalszą rodziną. Najczęściej wskazywaną formą kontaktu stanowiły spotkania i kontakt
telefoniczny.
Często jednak mają miejsce sytuacje w których rodzic biologiczny jest nierzetelny, nie przychodzi na
umówione spotkania, cechuje go postawa roszczeniowa. Na relacje rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka z biologicznymi rodzinami negatywnie mogą wpływać takie czynniki, jak
roszczeniowa postawa rodziców biologicznych, zarzuty względem rodzin zastępczych za odebranie
dzieci oraz różnego rodzaju zaburzenia i upośledzenia rodziców biologicznych. Dostrzega się potrzebę
tworzenia miejsc w których na gruncie neutralnym mogłyby być organizowane spotkania z rodzicami
biologicznymi dziecka.
Proces usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
W opinii organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej wiek, w którym wychowankowie najczęściej
rozpoczynają proces usamodzielnienia to 18 rok życia – odpowiedzi takiej udzieliło 36,4%
organizatorów. Przedział wiekowy w ramach którego wychowankowie najczęściej kończą proces
usamodzielniania to przedział wiekowy między 22 a 26 rokiem życia, jednak najczęściej do
usamodzielnienia dochodzi kiedy wychowanek ma 25 lat (odpowiedzi takiej udzieliło 57,6%
badanych).
Stan wiedzy przedstawicieli rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na temat procesu
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej jest bardzo zróżnicowany i zależny od tego, czy
wychowanek rodziny już rozpoczął ten proces czy jest on dopiero przed nim. Część z nich pełniła
dotychczas rolę opiekuna usamodzielnienia, ma świadomość czym jest Indywidualny Program
Usamodzielniania oraz wie na jakie formy wsparcia może liczyć w procesie usamodzielniania
wychowanek. Zdaniem rodziców zastępczych, bariery na jakie napotyka usamodzielniany
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wychowanek dotyczą samodzielności w kwestii posiadania własnego mieszkania oraz niezbyt
odpowiedniej wysokości wsparcia finansowego. Zintensyfikowanie działań w tym obszarze, to rodzaj
wsparcia jakie należałoby udzielać usamodzielnianym. Równie istotne jest wsparcie psychologiczne
czy też pomoc w znalezieniu pracy.
Sami wychowankowie, którzy powinni posiadać największą wiedzę na temat procesu w którym się
znajdują bądź który zakończyli, nie zawsze jednoznacznie potrafili udzielić odpowiedzi na pytanie
o poszczególne elementy tego procesu. Większość z nich przyznała, że dokonała dobrego wyboru
osób na opiekuna usamodzielniania. Zazwyczaj była to samodzielna decyzja. Utrzymywany kontakt
z opiekunem został oceniony jako dobry i właściwy – zarówno kiedy opiekunem usamodzielniania był
rodzic zastępczy, jak i w przypadku kiedy był to pracownik organizatora pieczy zastępczej.
Indywidualny Program Usamodzielniania to dla wychowanków cele, które należy sobie wytyczyć,
a następnie pracować nad ich osiągnięciem. Sporadycznie dokonywano zmian w przygotowanym
wcześniej Indywidualnym Programie Usamodzielniania. Zazwyczaj był on związany ze zmianą
kierunku kształcenia.
Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej zakłada szereg wsparcia dla wychowanków
rozpoczynających samodzielne życie. Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wskazali, że pomoc na
kontynuowanie nauki to forma wsparcia z jakiego korzystają usamodzielniani wychowankowie we
wszystkich badanych powiatach. Pomoc na usamodzielnienie udzielana jest przez 97,0%
organizatorów, z kolei pomoc na zagospodarowanie przez 93,9%.
Obecnie funkcjonujący proces usamodzielniania wychowanków postrzegany jest jako właściwy.
Dostrzega się jednak konieczność podejmowania pracy z wychowankiem już w okolicach jego 15 czy
też 16 roku życia, by jego dalsze wybory i decyzje były przemyślane, oparte na rozpoznaniu własnych
zasobów i mocnych stron. Wśród form wsparcia, jakich zabrakło bądź brakuje wychowankom
w procesie usamodzielniania, wskazać można na sfinansowanie lub dofinansowanie kursów
zawodowych, większe zainteresowanie ze strony organizatora pieczy zastępczej po ukończeniu 18
roku życia, organizację spotkań dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, umożliwiających
kontakt z osobami w podobnej sytuacji. Istotna jest także większa pomoc w uzyskaniu własnego
mieszkania.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny a rodzinna piecza zastępcza
Na realizację projektów w ramach pieczy zastępczej, które były finansowane ze środków
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wskazało 87,9% (28) organizatorów
biorących udział w badaniu. Realizowane projekty, które zostały sfinansowane ze środków WRPO
wielokrotnie miały na celu poprawę dostępu do usług społecznych, asystenckich, opiekuńczych czy
też zdrowotnych w poszczególnych powiatach. Ich celem było także przeciwdziałanie umieszczaniu
dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto, organizatorzy pieczy zastępczej są zainteresowani realizacją
projektu finansowanego ze środków WRPO – pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie prawie 79,9%
badanych. Katalog działań, które organizatorzy chcieliby sfinansować dzięki środkom przedstawiony
został w podrozdziale „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny” w rozdziale „Organizatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej”. Również w katalogu rozwiązań dotyczących funkcjonowania rodzinnych
form pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania ich wychowanków wskazano działania, które
w opinii ekspertów mogłyby być finansowane z tego źródła.
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Metodologia badania
Analiza desk research
Do sporządzenia analizy desk research wykorzystano ustawy regulujące wsparcie systemu pieczy
zastępczej (w tym szczególnie Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz dane
statystyczne dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce oraz w województwie
wielkopolskim. Ponadto, w analizie przedstawiono najważniejsze wnioski z dwóch raportów
Najwyższej Izby Kontroli dotyczące przedmiotu badania.

Badanie ilościowe z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej
Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www (z ang. ComputerAssisted Web
Interview), to technika polegająca na przesłaniu za pomocą sieci pytań kwestionariuszowych, które są
pobierane ze strony internetowej organizatora badania do dowolnego miejsca w jakim znajduje się
respondent a także urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci. Ankietowany za pośrednictwem tej
techniki odpowiada na pytania zawarte w ankiecie samodzielnie bądź w asyście ankietera.
Odpowiedzi udzielane przez badanych są rejestrowane na serwerze.
W ramach badania zrealizowano badanie CAWI z 33 organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej
w województwie wielkopolskim. Szczegółowy rozkład zrealizowanej próby badawczej przedstawia
poniższa mapa.
Rysunek 1. Liczba organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z poszczególnych podregionów województwa
biorących udział w badaniu ilościowym

Źródło: opracowanie własne
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Badanie ilościowe z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej
Wywiad
telefoniczny
wspomagany Rysunek 2. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy
z poszczególnych
podregionów
komputerowo (z ang. Computer-Assisted zastępczej
województwa biorących udział w badaniu ilościowym
Telephone Interview), to technika polegająca
na zabieraniu informacji za pośrednictwem
łącza telefonicznego. Badanie polega na
odczytywaniu przez przeszkolonego ankietera
pytań z przygotowanego programu, w którym
zapisuje uzyskanie odpowiedzi. Dodatkowo,
Wykonawca w trakcie badania rozsyłał
kwestionariusz ankiety do koordynatorów, do
których sposób kontaktu został wskazany
poprzez e-mail. Łącznie zrealizowano 139
ankiet z koordynatorami rodzinnej pieczy
zastępczej w województwie wielkopolskim.
W badaniu udział wzięło 91% wszystkich
zatrudnionych koordynatorów w momencie
realizacji badania. Szczegółowy rozkład
zrealizowanej próby badawczej przedstawia
poniższa mapa.
Źródło: opracowanie własne

Badanie jakościowe z przedstawicielami poszczególnych form rodzinnej pieczy
zastępczej
Indywidualne Wywiady Pogłębione (z ang. Individual In-Depth Interview) to jedna z bardziej
popularnych metod badań jakościowych. Polega na szczegółowej, wnikliwiej rozmowie
z respondentem, której celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji lub wiedzy związanej
z tematem badania. Przebieg indywidualnego wywiadu pogłębionego będzie rejestrowany,
a podstawą interpretacji wyników stanie się pogłębiona analiza informacji uzyskanych w całej serii
niezależnych wywiadów. Z przeprowadzonych wywiadów sporządzone zostaną transkrypcje, które
posłużą jako materiał do analizy.
Jedną z dwóch w grupą respondentów z którą przeprowadzone zostały Indywidualne Wywiady
Pogłębione stanowili przedstawiciele poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej. Poniższa
tabela prezentuje informacje dotyczące ilości wywiadów w odniesieniu do rodzaju formy pieczy
zastępczej i podregionu województwa wielkopolskiego w którym wywiad został zrealizowany. Łącznie
przeprowadzono 49 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych.
Tabela 1. Liczba zrealizowanych Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych z organizatorami pieczy zastępczej

Forma rodzinnej
pieczy zastępczej
Rodzina spokrewniona
Rodzina niezawodowa
Rodzina zawodowa
Pogotowie rodzinne
Rodzina specjalistyczna
Rodzinne domy dziecka

Podregion
kaliski

koniński

leszczyński

m. Poznań

pilski

poznański

Suma

1
1

3
2
1
2
1

2
4
2
1
1

2
1
1
3
-

2
2
2
1
-

5
1
4
3
1

14
10
11
5
5
4

Źródło: opracowanie własne
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Badanie jakościowe
zastępczej

z usamodzielnianymi

wychowankami

rodzinnej

pieczy

Indywidualne
Wywiady
Pogłębione Tabela 2. Liczba zrealizowanych Indywidualnych
zrealizowano również z usamodzielnianymi Wywiadów Pogłębionych z organizatorami pieczy
zastępczej
wychowankami pieczy zastępczej, którzy
Liczba zrealizowanych
Podregion
w momencie realizacji badania znajdowali się
wywiadów
w procesie usamodzielnienia bądź też
kaliski
4
usamodzielnili się w przeciągu ostatnich 5 lat.
koniński
11
Łącznie
zrealizowano
26
wywiadów.
leszczyński
4
Szczegółowy rozkład dotyczący liczby
miasto Poznań
1
zrealizowanych wywiadów w poszczególnych
pilski
1
poznański
5
podregionach województwa wielkopolskiego
Źródło:
opracowanie własne
prezentuje poniższa tabela.

Warsztat rekomendacyjny
Warsztat rekomendacyjny w ramach realizacji badania został zrealizowany 7 maja 2019 roku
w Poznaniu. Jego celem było przedstawienie głównych i najważniejszych wyników z badań
ilościowych i jakościowych, które posłużyć miały do wypracowania katalogu działań i zaleceń
dotyczących funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania ich
wychowanków w województwie wielkopolski, w tym w ramach WRPO 2014-2020.
W spotkaniu udział wzięło łącznie 10 uczestników, przedstawiciele różnych środowisk związanych
z tematem rodzinnej pieczy zastępczej, tj. przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji
pozarządowych oraz przedstawiciele systemu wsparcia pieczy zastępczej.
Spotkanie przeprowadzono w oparciu o odpowiednio przygotowany scenariusz, a jego przebieg był
zarejestrowany. Posłużył Wykonawcy do przygotowania wniosków z badań oraz stworzenia zaleceń
w temacie badania.

Case study – dobre praktyki w zakresie usamodzielnianych wychowanków
W ramach case study, Wykonawca wybrał dwóch organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, których
działania wskazać można jako przykłady dobrych praktyk. Poza analizą informacji umieszczonych na
stronach internetowych, Wykonawca podjął kontakt z wytypowanymi instytucjami oraz
współpracującymi z nimi organizacjami pozarządowymi celem przygotowania opisu podejmowanych
przez nich działań na rzecz usamodzielnia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.
W ramach case study dokonano analizy działań podejmowanych przez:
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie i współpracującą z nim Fundacją Robinson
Cruzoe,
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a także Fundacji MetaPomoc i Gdańskiej
Fundacji Innowacji Społecznej.
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Charakterystyka rodzinnej pieczy zastępczej
Rodzinna piecza zastępcza w świetle przepisów prawa
Preambuła Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wskazuje, że w sposób szczególny zadbać należy o dobro dzieci oraz dobro rodziny. Zaznaczono także,
że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz
skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta poprzez współpracę wszystkich osób,
instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami1. Podjęcie prac na rzecz stworzenia tej ustawy
postrzegane jest jako wyodrębnienie pewnych ważnych zadań i istotnych problemów, które
wcześniej były częścią Ustawy o pomocy społecznej. Jak wskazano w opracowaniu „Diagnoza systemu
pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Raport 2012”, nowa Ustawa reguluje problematykę wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:





Działania profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających
trudności.
Budowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka.
Organizację systemu pieczy zastępczej.
Problematykę usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej2.

Dla dalszej analizy i przybliżenia przedmiotu badania istotne jest szczegółowe odniesienie się do
pojęcia systemu pieczy zastępczej, który przez Ustawodawcę rozumiany jest jako zespół osób,
instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom
w przypadkach niemożności sprawowania i wychowania przez rodziców3. Oczywistym jest, że dziecko
przede wszystkim powinno przebywać w swojej rodzinie naturalnej. Jednak gdy ta nie jest w stanie
realizować funkcji opiekuńczo-wychowawczej w sposób prawidłowy, ma ono prawo do zastępczego
rodzinnego środowiska wychowawczego4. Zwraca się uwagę, że dobór właściwej formy zastępczego
rodzinnego środowiska wychowawczego powinien być wyznaczony najlepiej podyktowanym
interesem dziecka. Jeżeli nie istnieją perspektywy na powrót dziecka do rodziny i służy to jego dobru
zasadne jest w pierwszej kolejności pozyskanie rodziny adopcyjnej. W innych przypadkach szczególną
rolę przypisać należy rodzinie zastępczej5. Priorytetem rozwoju tej formy wsparcia powinny być
rodzinne formy pieczy zastępczej nad jej instytucjonalnymi formami. Dostrzec można również
korzyści, jakie płyną z przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, w której możliwe jest indywidualne
podejście do podopiecznych. Gwarantują one również zachowanie podmiotowości dziecka, któremu
należy stworzyć szasnę na zrozumienie i zaakceptowanie decyzji podejmowanych w jego sprawie.
Ważne jest zapewnienie dziecku takiej pieczy zastępczej, która będzie w pełni respektowała wszystkie
jego prawa6.
Orzeczenie sądu jest dokumentem, na podstawie którego dziecko zostaje umieszczone w pieczy
zastępczej po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka7.
Dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa w niej nie dłużej niż do osiągnięcia
1

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Raport 2012, Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu, s. 14.
3 Art. 2 ust. 2, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149
z późn. zm.).
4 S.Łakoma, Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym, Łódź, Head Republic, 2014,str. 14.
5 Tamże, str. 14.
6 Tamże, str. 15.
7 Art. 35, art.36, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149
z późn. zm.).
2
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pełnoletności. Dziecko po ukończeniu 18 roku życia może pozostać w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:
1. Uczy się: w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
2. Legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
i uczy się: w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Co istotne, zgodę na przebywanie w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
wyrazić musi osoba ją prowadząca, a pobyt ten nie może trwać dłużej niż do ukończenia 25 roku
życia. Przyczyny, dla których dzieci trafiają do rodzin zastępczych lub też rodzinnych domów dziecka
omówione zostały w części dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim.

Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej
Wraz z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonano
podziału w zakresie kompetencji samorządu gminnego i powiatowego i w ten sposób
przeorganizowano dotychczasowy sposób działania systemu, w którym to samorząd powiatu był
odpowiedzialny w 100% za organizację i finansowanie system pieczy zastępczej. Aktualnie w swoich
zadaniach samorząd gminny odpowiedzialny jest przede wszystkim za pracę z rodziną biologiczną. Do
jego zadań należy między innymi obowiązek opracowywania lokalnych programów wspierania rodzin
wychowujących małoletnie dzieci, stosowanie wczesnej profilaktyki społecznej dla młodych rodzin,
tworzenie środowiskowych form opieki pozarodzinnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym czy też
wprowadzenie stanowisk asystentów rodziny, którzy niezależnie od pracowników socjalnych będą
zajmowali się wyłącznie pracą z rodziną. Samorząd gminny jest również odpowiedzialny za
koordynację wszystkich instytucji i służb zobowiązanych do wspierania rodziny poprzez powołanie
zespołu interdyscyplinarnego.
W gestii samorządu powiatowego leży organizacja pieczy zastępczej8. Do głównych zadań powiatu
wynikających z Ustawy należy:





Organizowanie pieczy zastępczej w placówkach, poprzez tworzenie warunków do
powstawania oraz działania rodzin pomocowych, rodzinnych domów dziecka, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, w tym organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,
Wsparcie dla usamodzielniających się osób, opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego
centrum pomocy rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Organizacja pieczy
zastępczej jest zadaniem własnym powiatu. Istotne znaczenie ma fakt, że umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej to decyzja ostateczna, która powinna być podjęta po wykorzystaniu przez gminę
wszystkich możliwych form wsparcia jego rodziny naturalnej. Okres pobytu dziecka w pieczy
zastępczej to czas, podczas którego rodzina naturalna przy wsparciu systemu, powinna wypracować
pozytywne zmiany w swoim sposobie funkcjonowania i sprawowania funkcji opiekuńczowychowawczej tak, aby dziecko mogło do niej wrócić.

8

Art. 32 ust. 2 Ustawy, Tamże.
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Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej ściśle i szczegółowo określa Ustawa. Ich katalog jest
dość obszerny i zawiera następujące działania:
1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny
zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających
potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do
sprawowania pieczy zastępczej,
3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii
dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy
wolontariuszy,
8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy
rodzinnie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
z organizacjami społecznymi,
9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu
dziecka, a także szkolenie i wpieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących
rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka,
14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie
ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
15. przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
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17. organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku9.
Organizacją pieczy zastępczej w każdym powiecie ziemskim i grodzkim województwa wielkopolskiego
zajmuje się jeden podmiot. Wyjątkiem jest Poznań, w którym zadanie to realizują dwie instytucje:
Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Łącznie
w regionie funkcjonuje 36 organizatorów pieczy zastępczej10.
Organizator pieczy zastępczej zatrudnia koordynatorów pieczy zastępczej. Według stanu na 2017 rok
w województwie wielkopolskim funkcjonowało 198 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ich
zadania również ściśle określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które są
sformułowane w taki sposób, aby podkreślić potrzebę i duże znaczenie bezpośredniego kontaktu
i współpracy ze wspieranymi rodzinami. Do głównych zadań koordynatorów pieczy zastępczej należy:
1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji
zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny
dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został
przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną,
planu pomocy dziecku,
3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu,
4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do
specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy
zastępczej11.
Jeden koordynator pieczy zastępczej nie może jednocześnie współpracować z większą liczbą rodzin
niż 15, a ich dokładna liczba jest zależna od stopnia trudności wykonywanych zadań. Ponadto,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich
kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną. Ma również możliwość korzystania z poradnictwa
zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie
zjawisku wypalenia zawodowego.

Struktura rodzinnej pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku wskazuje, że piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku
niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców12 i może być sprawowana w dwóch
formach: rodzinnej oraz instytucjonalnej13. W związku z przyjętymi założeniami metodologicznymi
9

Art. 76 ust. 3 Ustawy, Tamże.
Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim pochodzą ze sprawozdań
rzeczowo-finansowych z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11 Art. 77 ust. 3 Ustawy, Tamże.
12 Art. 32 ust. 1 Ustawy, Tamże.
13 Art. 34 Ustawy, Tamże.
10
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przy realizacji niniejszego badania, w dalszej analizie przedstawiono jedynie rodzinną pieczę
zastępcza, którą można przedstawić za pomocą poniższego schematu.

Rodzinna piecza zastępcza

Rysunek 3. Schemat rodzinnej pieczy zastępczej
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Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku
małżeńskim. Są to osoby będące dla dziecka krewnymi wstępnymi lub rodzeństwem. Zarówno
w rodzinie zawodowej, jak i niezawodowej umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci
(wyjątek stanowi liczne rodzeństwo). W ramach rodzin zawodowych funkcjonują:




Rodziny zawodowe specjalistyczne, w których umieszcza się w szczególności dzieci
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; dzieci na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich; małoletnie matki z dziećmi.
Rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – przyjmuje dziecko na
podstawie orzeczenia sądu w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub
Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa
w art. 12a ustawy z dnia 29 VII 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Natomiast w rodzinnym domu dziecka w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż
8 dzieci (z wyjątkiem licznego rodzeństwa). Wymienione powyżej rodziny zastępcze oraz rodzinne
domy dziecka powstają, by zapewnić dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

traktować dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
zapewniać dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
zapewniać kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
zapewniać rozwój uzdolnień i zainteresowań,
zaspokajać jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
zapewniać ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
umożliwiać kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej14.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym,
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a także z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
Proces kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze przybliżony zostanie w kolejnym rozdziale.
14

Art.40. ust. 1 Ustawy, Tamże.
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Proces kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze
Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikowania kandydatów na rodziców zastępczych/osobę
prowadzącą rodzinny dom dziecka określa Ustawa, która wskazuje, że o funkcję rodzica zastępczego
może starać się osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, zapewni
odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwi dziecku zaspokojenie jego indywidualnych
potrzeb, jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada, co najmniej
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie
w poradnictwie rodzinnym. Kandydat na rodzica zastępczego nie może być osobą, która została
skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Chętni do pełnienia tej roli złożyć muszą odpowiedni, pisemny wniosek do powiatowego centrum
pomocy rodzinie. Zakwalifikowani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani do
odbycia szkolenia przygotowanego przez organizatora pieczy zastępczej lub ośrodek adopcyjny15.
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że ankietowani rodzice w większości przypadków
pozytywnie wypowiedzieli się o przydatności takich szkoleń. Co istotne, za ich najbardziej przydatny
element uznawano zajęcia prowadzone przez praktyków. Sygnalizowano jednocześnie, że
problemem bywał zbyt długi czas oczekiwania na szkolenie, niedogodne godziny czy uciążliwość
dojazdów do miejsca szkolenia16.
Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu świadectwa, kandydaci otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne
a ich dane zostają umieszczane w prowadzonym przez starostę rejestrze danych. Dane zgromadzone
w rejestrze przekazywane są do właściwego sądu. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że
uchybienia, jakie mają miejsce w tej sytuacji dotyczą gromadzenia niekompletnych rejestrów lub
nieprzekazywania danych z rejestrów do sądów.
Utworzenie rodziny zastępczej spokrewnionej następuje na podstawie wydania postanowienia przez
sąd rodzinny w sytuacji, gdy dziecko jest pozbawione wystarczającej opieki ze strony swojej rodziny
naturalnej. Warto w tym momencie zasygnalizować kwestie problematyczne, jakie w związku
z powstawaniem rodzin zastępczych spokrewnionych wykazała kontrola Najwyższej Izby Kontroli.
Kandydaci do pełnienia tej roli nie muszą spełnić wszystkich wymogów, które obowiązują pozostałych
kandydatów. Chodzi między innym o szkolenie, które jest organizowane przez organizatora pieczy
zastępczej. Rodzicami zastępczymi spokrewnionymi z dzieckiem często zostają osoby, które nie są
w stanie sprostać pełnieniu tej funkcji. Mają miejsce także sytuacje, w których rodzice zastępczy
i dziecko zamieszkują razem z jego biologiczną rodziną, co może mieć negatywny wpływ na
funkcjonowanie rodziny17.
Z kolei utworzenie rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem następuje na podstawie wydania
postanowienia przez sąd rodzinny lub w przypadku rodzin zawodowych - w sposób pozasądowy na
mocy umowy cywilno-prawnej. Umowa taka zawierana jest pomiędzy rodziną a starostą powiatu, na
15

Art. 44 ust 1 Ustawy, Tamże.
Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Iza
Kontroli, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Warszawa 2017, s. 44.
17 Tamże, s. 48.
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terenie którego zamieszkuje rodzina. Jej szczegółowy zakres określa Ustawa18. Umowa zawierana jest
na czas określony – co najmniej 4 lat, co może nie zapewniać poczucia stabilizacji dla rodzin.

Pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych
Działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
przedstawiono w raporcie Najwyższej Izby Kontroli „Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej”. W objętych kontrolą powiatach podejmowano działania mające na
celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Wykorzystywano w tym celu środki finansowe
własne oraz środki z programów rządowych. Mimo to, podejmowane działania oceniano jako
nieskuteczne. Zidentyfikowano następujące obszary, które mają wpływ na niewystarczającą liczbę
kandydatów:






przeszkody natury psychologicznej związane z brakiem gotowości do podjęcia
odpowiedzialności za wychowanie dzieci, które mogą sprawiać trudności,
brak własnych doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci,
nieustabilizowana własna sytuacja rodzinna, finansowa i mieszkaniowa,
mylne pojmowania funkcji rodziny zastępczej i roli, jaką powinno się pełnić,
brak gotowości do poświęcenia czasu własnego na realizację wymagań wynikających
z ustawy, tj. współdziałania z koordynatorem, udziału w posiedzeniach okresowej oceny
funkcjonowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, konieczność odbycia
szkolenia19.

Ponadto, wskazano, że działania te może również utrudniać negatywny obraz rodzin zastępczych
w mediach, obawa dotycząca kontaktu z rodzicami biologicznymi dziecka, obawa przed opinią
i przyjęcia środowiska lokalnego, ale też obawa przed długotrwałością procedur sądowych w kwestii
prawnej sytuacji dziecka.

System wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej w powiatach
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada, że rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka w wypełnianiu swoich obowiązków mogą liczyć na wsparcie ze strony organizatora
i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W tej części analizy odniesiono się również do wyników
kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli „Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej”.
W pełnieniu funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, osoby je prowadzące mogą liczyć
na kontakt z koordynatorem pieczy zastępczej. Kontakt ten może mieć zarówno formę osobistych
spotkań czy rozmów telefonicznych. Wyniki badania/inspekcji Najwyższej Izby Kontroli wykazały, że
zdecydowana większość ankietowanych rodzin objętych opieką koordynatora pozytywnie oceniła
pomoc i wsparcie, jakie uzyskuje z jego strony. Wnioski płynące z raportu NIK dotyczyły także roli,
jaką powinien pełnić koordynator wobec rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Zgodnie
z Ustawą, rola ta nie powinna sprowadzać się wyłącznie do kontroli. Mimo tego, niektóre rodziny
właśnie w taki sposób odbierają jego działania. Wynikać to może z faktu, że koordynator
zobowiązany jest do dokonywania okresowych ocen funkcjonowania rodzin oraz sytuacji dziecka.
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Art. 54 ust. 3, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149
z późn. zm.).
19 Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa
Iza Kontroli, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Warszawa 2014,s. 34.
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umożliwia rodzinnym formom pieczy
zastępczej korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa20. Udzielane w tym zakresie wsparcie, to
przede wszystkim wsparcie prawne oraz psychologiczno-pedagogiczne. Przedstawiciele rodzinnych
form pieczy zastępczej, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym NIK zwrócili uwagę, że czas
oczekiwania na poradę jest zbyt długi. Problem stanowi konieczność dojazdu do miejsca, w którym
udzielana jest pomoc, ale i niewystarczające kompetencje specjalistów.
Osoby prowadzące rodziny zastępcze lub rodzinny dom dziecka mają również możliwość korzystania
z takich form pomocy, jakimi są rodziny pomocowe. Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy
zastępczej mogą zostać przekazane pod opiekę rodziny pomocowej na okres 30 dni. Powodem takiej
sytuacji może być konieczność pobytu rodziców zastępczych w szpitalu, urlop czy też udział
w szkoleniach. Wyniki kontroli NIK w tym obszarze wskazują, że problemem w Polsce jest niewielka
liczba rodzin pomocowych. Jednocześnie, na korzystanie z takiej możliwości wskazał niewielki
odsetek ankietowanych rodzin.
Prowadzący rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka otrzymują również wsparcie finansowe,
a ich wysokość zależna jest od typu tworzonej rodziny. W przypadku rodziny zastępczej
spokrewnionej ustawodawca przewiduje, że świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
wynosić powinno co najmniej 660 złotych miesięcznie oraz 1000 złotych miesięcznie w przypadku
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu
dziecka21. Ponadto, ustawodawca zakłada, iż:








rodzinie, w której zostało umieszczone dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 złotych miesięcznie na
pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,
rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy
niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,
rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje
wynagrodzenie nie niższe niż 2000 złotych miesięcznie, a rodzinie zastępczej zawodowej
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż
kwota 2600 złotych miesięcznie,
wypłacane dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych miesięcznie. Dodatek
otrzymuje rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka na każde dziecko
w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dodatkowo, przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej mogą otrzymać dofinansowanie do
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, utrzymania i remontu lokalu mieszkalnego czy
również w przypadkach losowych22.
Ankietowani przez Najwyższą Izbę Kontroli przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej
przyznali, że otrzymywane przez nich wsparcie finansowe (z uwzględnieniem świadczenia 500+) jest
wystarczające, by pokryć podstawowe i bieżące potrzeby. Zwracają jednak uwagę, że problem
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Art. 76 ust. 4 pkt. 9-10 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr
149 z późn. zm.).
21 Art. 80 ust. 1 pkt 1-2 Ustawy, Tamże.
22 Art. 83, art. 84 Ustawy, Tamże.
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pojawia się w sytuacji, w której przebywające pod ich opieką dziecko wymaga specjalistycznego
wsparcia i pomocy. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków.

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że osobie, która po osiągnięciu
pełnoletności, opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczowychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą przysługuje pomoc na
usamodzielnienie. Pomoc ta przysługuje w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej
nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Osoba usamodzielniana, to także ta, której pobyt
w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą/osoby
prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę
usamodzielnianą pełnoletności23.
Cały proces usamodzielniania przedstawić można za pomocą schematu – jego elementy szerzej
omówione zostaną w dalszej części tego rozdziału. W tej części analizy odniesiono się również do
wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli „Pomoc w usamodzielnianiu się
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej”.
Rysunek 4. Proces usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
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Źródło: opracowanie własne

Opiekunem usamodzielniania może być: osoba, która tworzy rodzinę zastępczą, prowadzi rodzinny
dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum
pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem lub inna osoba wskazana przez osobę
usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie24.
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dość wąsko wskazuje jakie kompetencje i jaką rolę
powinien odgrywać opiekun usamodzielniania. Zastrzeżenia wobec jego roli wskazują wyniki kontroli
Najwyższej Izby Kontroli. Wśród nich wskazano na występowanie następujących problemów:
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Ustawa w sposób jasny nie określa, jaka powinna być rola opiekuna usamodzielniania – czy
powinien on się skupić na egzekwowaniu zobowiązań wobec usamodzielnianego
wychowanka, czy też powinien towarzyszyć wychowankowi w realizacji Indywidualnego
Programu Usamodzielniania.

Art. 140 ust 1-2 Ustawy, Tamże.
Art. 145 ust. 3 Ustawy, Tamże. 3.
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Za problematyczne wskazano brak jasno określonych wymogów i warunków, jakie powinien
spełniać kandydat na opiekuna usamodzielniania. Tym samym, część powiatów, w których
odbyła się kontrola wskazały, że przy zatwierdzaniu opiekunów usamodzielniania kierowała
się wcześniej obowiązującymi uregulowaniami wynikającymi z Ustawy o pomocy społecznej.
Za niedoskonały uznano system pozyskiwania kluczowych osób dla procesu
usamodzielniania, w tym opiekunów. Wyniki kontroli wykazały, że nie wszyscy opiekunowie
posiadali wystarczającą wiedzę na temat procesu w jakim będą uczestniczyć, nie posiadali
cech osobowościowych, które umożliwiały skuteczną pracę z podopiecznym, na przykład
poprzez motywowanie w realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania.
Opiekunem usamodzielniania w przypadku niespokrewnionych rodzin zastępczych zostaje
najczęściej osoba, która dotychczas wychowywała dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej.
W większości przypadków daje to gwarancję należytego wykonywania obowiązków
związanych z rodzinną pieczą zastępczą. Sytuacja jest nieco trudniejsza w przypadku
wychowanków z rodzin spokrewnionych, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W takich sytuacjach, opiekunem usamodzielniania najczęściej zostaje bliski
usamodzielnianego. Nie jest to jednak gwarancja prawidłowego i skutecznego wypełniania
zadań opiekuna usamodzielniania (z powodu wieku, stanu zdrowia, braku wiedzy czy
kompetencji). Przeprowadzana kontrola wykazała także, że zdarzają się sytuacje, w których
opiekunem usamodzielniania zostaje zupełnie przypadkowa osoba, w ogóle nie wywiązująca
się ze swojej roli. Ponadto, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, które
wzięły udział w kontroli, wskazywali, że odsetek opiekunów nie dających gwarancji
wykonywania swojej roli jest znaczny.
Opiekun usamodzielniania to osoba, która powinna usamodzielnianemu wychowankowi
okazać wsparcie emocjonalne i społeczne. Wymaga to posiadania odpowiednich
umiejętności, kwalifikacji czy realnych możliwości wspierania wychowanka. Ponadto, pełniąc
swoją rolę nieodpłatnie, nie otrzymują żadnego fachowego wsparcia. Rzeczywistość pokazuje
również, że kontakt pomiędzy usamodzielnianym wychowankiem a jego opiekunem często
zostaje ograniczona do opiniowania wniosków o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
lub usamodzielnienie, co jest wynikiem braku umiejętności podtrzymania kontaktu
z wychowankiem.

Jednym z elementów procesu usamodzielniania jest Indywidualny Program Usamodzielniania. Jest on
przygotowywany i opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem procesu lub
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej na co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności.
Zatwierdza go kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie25. Indywidualny Program
Usamodzielnia w sposób szczególny określa:



zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielniania,
sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych,
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę
usamodzielnianą zatrudnienia26.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że ustawodawca nie określił terminu, w jakim powinien
on zostać zatwierdzony (zdarzają się przypadki, że okres ten wynosił kilka miesięcy). Ponadto:
25
26

Art. 145 ust. 4 Ustawy, Tamże.
Art. 145 ust. 1 Ustawy, Tamże.
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Poddane kontroli Indywidualne Programy Usamodzielniania w większości nie zawierały
szczegółowych informacji w zakresie najtrudniejszych do realizacji form pomocy – wsparcie
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia. Nie wskazywano
także, na jaką pomoc PCPR może liczyć usamodzielniający się wychowanek. Z kolei wymóg
dokonania oceny końcowej wykonania programu oraz zakres współpracy opiekunów
i centrów pomocy rodzinie został wprowadzony dopiero 19 września 2014 roku.
Za poważny problem uznano również fakt, iż dokumentację przygotowuje nieletnia osoba,
która na tym etapie życia może nie posiadać jasno sprecyzowanych planów w kwestii swojej
przyszłości. Ponadto, dokument ma często charakter formalny, a jego przygotowanie ma na
celu wyłącznie spełnienie wymogu, by uzyskiwać świadczenia. Skutkuje to
niewywiązywaniem się wychowanków z obowiązków zawartych w programie. Dodatkowo,
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie wskazuje, jakie narzędzie należy
stosować, aby móc oceniać sytuację wychowanków, którzy opuszczają pieczę zastępczą.
Problem związany z Indywidualnym Programem Usamodzielniania związany jest również
z brakiem w Ustawie jednolitego wzoru, na podstawie którego powinien przebiegać ten
proces. Powoduje to również trudności w przypadku współpracy między różnymi ośrodkami
w procesie usamodzielniania wychowanka, który nie zamieszkuje na terenie powiatu
wypłacającego mu świadczenia pieniężne.
Z ustaleń kontroli wynika także, że ustawowy wymóg opracowania Indywidualnego Programu
Usamodzielniania dopiero co najmniej na miesiąc przed usamodzielnianiem jest terminem
zbyt późnym.

Formy pomocy w ramach usamodzielniania
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wskazuje, iż osoba usamodzielniania może otrzymać:
1. Pomoc na:
 kontynuowanie nauki,
 usamodzielnienie,
 zagospodarowanie;
2. Pomoc w uzyskaniu:
 odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 zatrudnienia;
3. Pomoc prawną oraz psychologiczną.
W celu otrzymania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie, wychowanek pieczy
zastępczej jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku, wraz z zatwierdzonym
Indywidualnym Programem Usamodzielniania. Pomoc otrzymać może osoba usamodzielniana, która
przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
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trzech lat, w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
spokrewnioną,
roku, w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową,
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną27.

Art. 141 ust 1 Ustawy, Tamże.
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Ustawodawca przewiduje, że miesięczny dochód osoby usamodzielnianej nie może przekraczać
kwoty 1200 złotych. W wyjątkowych sytuacjach, przyznać można pomoc na usamodzielnianie, jeśli
jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, majątkową lub osobistą28.
Pomoc finansową na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje
naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest
zgodne z indywidualnym programem usamodzielniania, u pracodawcy w celu przygotowania
zawodowego29. Co istotne, pomoc taka udzielana jest nie dłużej niż do ukończenia przez osobę
usamodzielnianą 25 lat. Jej wysokość wynosi nie mniej niż 500 złotych miesięcznie. Wnioski płynące
z raportu Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że ta forma wsparcia usamodzielnianych wychowanków
jest skuteczna, ponieważ przyczynia się do podnoszenia poziomu wykształcenia i zdobywania
kwalifikacji zawodowych. Tym samym, wychowankowie korzystający z tej formy wsparcia zwiększają
swoje szanse na rynku pracy. Wyniki kontroli wskazują, że wychowankowie rodzin zastępczych dzięki
otrzymywanemu wsparciu zdobywali wykształcenie na wyższym poziomie niż wychowankowie
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Tych pierwszych cechowała także większa konsekwencja
w zdobywaniu wykształcenia. Objęte kontrolą powiatowe centra pomocy rodzinie zasygnalizowały,
że udzielanie tej formy wsparcia nie jest powiązane z oceną dotychczasowych efektów kształcenia.
Jedynie skreślenie z listy uczniów czy słuchaczy jest powodem zaprzestania wypłacania środków
finansowych. Może to prowadzić do nadużyć i niewłaściwego wykorzystywania otrzymywanego
wsparcia.
Kolejną formą wsparcia, z jakiej mogą skorzystać usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej
jest pomoc na usamodzielnianie. Jej wysokość wynosi:



w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie
mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,
w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę
zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w zależności od czasu przebywania kwota ta
wynosi pomiędzy 1650 zł a 6600 zł30.

Pomoc ta może zostać wypłacona w zależności od ustaleń, jakie zawiera Indywidualny Program
Usamodzielniania – w ratach lub jednorazowo, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę
usamodzielnianą 26 roku życia. Ustawa przewiduje, że pomoc na usamodzielnienie powinna zostać
wypłacona po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. Kolejna forma wsparcia –
pomoc na zagospodarowanie – może być przekazana osobie usamodzielnianej zarówno w formie
finansowej (w kwocie nie wyższej niż 1500 zł) oraz w formie rzeczowej31.
W kwestii udzielanej pomocy na usamodzielnianie i zagospodarowanie, przeprowadzona kontrola
wykazała, że Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie precyzje wielu kwestii, jak
to miało miejsce w przypadku Ustawy o pomocy społecznej. Zasygnalizowano, że obecnie nie ma
jasnych wytycznych co do celów, na jakie usamodzielniana osoba może przeznaczyć pomoc, w jakiej
formie powinna udokumentować stopień zgodności zrealizowania pomocy z wnioskiem o przyznanie
pomocy. Wskazano także, że brakuje dokumentacji, którą należy sporządzić w momencie
wnioskowania o przyznanie pomocy pieniężnej. Brak jest również założeń kontroli wykorzystywania
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Art. 142 ust. 1-2 Ustawy, Tamże.
Art. 164 ust. 1 Ustawy, Tamże.
30 Art. 149 ust. 1 Ustawy, Tamże.
31 Art. 150 ust. 1-2 Ustawy, Tamże.
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przyznanych środków finansowych. Wskazano także, że często wysokość przyznawanych środków
finansowych nie jest wystarczająca, biorąc pod uwagę stan techniczny i brak wyposażenia
przyznawanych lokali.
Przeprowadzona kontrola wykazała, że wspieranie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych stwarza trudności samorządom powiatowym,
które nie mają takich możliwości, jakie ma gmina. To właśnie do obowiązków gminy należy
zapewnienie lokalu mieszkalnego osobie, która we własnym zakresie nie jest w stanie go pozyskać.
W przypadku wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą i nie mających możliwości
powrotu do środowiska rodzinnego, skuteczną formą pomocy jest możliwość zamieszkania
w mieszkaniu chronionym do czasu otrzymania mieszkania. Działania Najwyższej Izby Kontroli
wykazały, że istnieje brak wystarczającej ilości mieszkań chronionych, w których opuszczający
rodzinną pieczę zastępczą mogliby przebywać tymczasowo. Długi czas oczekiwania na mieszkanie
komunalne powodował, że niektórzy usamodzielniani wracali do swoich środowisk rodzinnych, co
wpływać może niekorzystnie na cały proces.
Wsparcie, w zakresie którego na najmniejsze efekty mogli liczyć usamodzielniani wychowankowie
pieczy zastępczej, dotyczyło pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli
wykazała, że działania powiatowych centrów pomocy społecznej, które zostały objęte działaniami
kontrolnymi sprowadzały się do wspierania wychowanka w kontaktach z powiatowym urzędem
pracy. Te w momencie przeprowadzonej kontroli mogły zaoferować przede wszystkim płatne staże
w ramach różnych programów. Ponadto, oferty pracodawców, którymi dysponowały urzędy pracy
nie były zgodne z oczekiwaniami wychowanków (ze względu na rodzaj proponowanego stanowiska
czy wysokości wynagrodzenia).
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Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim
Większość rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim stanowią rodziny zastępcze
spokrewnione – taka sytuacja utrzymuje się od początku analizowanego okresu. W drugim półroczu
2017 roku ta grupa liczyła 1746 rodzin, przy czym w porównaniu do pierwszej połowy tego roku
zauważa się niewielki spadek. Jednocześnie na drugiej pozycji pod względem liczebności uplasowała
się grupa rodzin zastępczych niezawodowych – w drugiej połowie 2017 roku ich liczba
w województwie wielkopolskim wyniosła 1060. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast grupa
rodzin zastępczych zawodowych. W drugim półroczu 2017 roku, po niewielkim wzroście
w odniesieniu do pierwszego półrocza, w regionie odnotowano 161 rodzin zastępczych
klasyfikowanych do tej grupy. Co istotne, zauważa się, iż od początku analizowanego okresu liczba
rodzin zastępczych zawodowych w województwie wielkopolskim systematycznie rosła, a w latach
2015-2017 odnotowano niewielkie wahania. Warto podkreślić, iż w drugiej połowie 2017 roku
w województwie wielkopolskim funkcjonowało 21 rodzinnych domów dziecka, a ich liczba
systematycznie rosła od 2012 roku.
Wykres 1. Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim w latach 2012-2017
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Analizując strukturę rodzinnej pieczy zastępczej w podziale na powiaty dostrzega się, iż największą
liczbę rodzin zastępczych spokrewnionych, zawodowych, niezawodowych oraz zawodowych
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego odnotowano w Poznaniu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż
wysoki udział rodzin zastępczych spokrewnionych na tle innych rodzinnych form pieczy zastępczej
odnotowano w Koninie (76,5%) oraz w powiatach kolskim (72,4%) i międzychodzkim (70,5%). Z kolei
rodziny zastępcze niezawodowe stanowiły co najmniej połowę spośród form rodzinnej pieczy
zastępczej funkcjonujących w powiatach grodziskim (53,3%) oraz słupeckim (50,0%). Natomiast
w powiatach leszczyńskim (24,2%) oraz kępińskim (24,1%) co czwartą funkcjonującą tam rodzinną
formę pieczy zastępczej stanowiła rodzina zastępcza zawodowa.
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Tabela 3. Rodzinna piecza zastępcza w powiatach województwa wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku
[n – liczba rodzin zastępczych określonego typu w danym powiecie; % - odsetek rodzin zastępczych określonego
typu w danym powiecie]
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W województwie wielkopolskim najwięcej dzieci umieszczonych zostało w rodzinach zastępczych
spokrewnionych – w drugim półroczu 2017 roku odnotowano 2311 dzieci przebywających w takiej
formie rodzinnej pieczy zastępczej. Drugą pod względem liczebności grupę dzieci objętych rodzinną
pieczą zastępczą stanowiły dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych niezawodowych (1456 osób
w drugim półroczu 2017 roku). Z kolei najmniej dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych
zawodowych specjalistycznych (91 osób w drugim półroczu 2017 roku).
Wykres 2. Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w województwie
wielkopolskim w latach 2012-2017
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Z danych z drugiej połowy 2017 roku wynika, iż większość dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą
przebywało w rodzinie zastępczej w okresie przekraczającym 3 lata (3036 osób). Dotyczy to niemalże
wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodzin zawodowych pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego. Liczne grupy dzieci umieszczonych w rodzinach klasyfikowanych w ten sposób
przebywały tam najczęściej w okresie od 6 do 12 miesięcy (44 osoby) bądź od 3 do 6 miesięcy (36
osób).
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Wykres 3. Okres pozostawania dzieci w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w województwie
wielkopolskim w drugim półroczu 2017 roku
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W drugim półroczu 2017 roku najwięcej dzieci powyżej 3 r.ż. umieszczonych w rodzinach zastępczych
spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych odnotowano w Poznaniu oraz powiatach
poznańskim i pilskim. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych oraz
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, najwięcej dzieci powyżej 3 r.ż. w nich przebywających
odnotowano w Lesznie i Poznaniu. Większość dzieci powyżej 3 r.ż. przebywających w rodzinnych
domach dziecka odnotowano w powiecie wągrowieckim oraz w Kaliszu. W powiecie wągrowieckim
większość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych to dzieci w wieku powyżej
3 lat. W powiecie słupeckim prawie wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
niezawodowych to dzieci powyżej 3 r.ż. Warto podkreślić, iż dzieci przebywające w rodzinach
zastępczych zawodowych w powiatach gostyńskim, grodziskim, jarocińskim, krotoszyńskim i w Kaliszu
to wyłącznie dzieci będące w wieku powyżej 3 lat. Taka sama sytuacja ma miejsce również w wielu
powiatach w przypadku rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych.
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Tabela 4. Dzieci umieszczone w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach
województwa wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku [n – liczba dzieci powyżej 3 r.ż. w rodzinach
zastępczych określonego typu w danym powiecie; % - odsetek dzieci powyżej 3 r.ż. w rodzinach zastępczych
określonego typu w danym powiecie]
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W województwie wielkopolskim w latach 2012-2017 najczęstszą przyczyną umieszczania dzieci
w pieczy zastępczej były uzależnienia rodziców. Liczba dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej z tego
powodu w 2013 roku przekroczyła 1500 osób. Bardzo często przyczyną umieszczania dzieci w pieczy
zastępczej była także bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W odniesieniu do 2012
roku dostrzega się znaczny spadek liczby dzieci, które w pieczy zastępczej zostały umieszczone
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby co najmniej jednego z rodziców. W 2017 roku sześcioro
dzieci trafiło do pieczy zastępczej z powodu bezrobocia rodziców, a pięcioro dzieci – z powodu ich
ubóstwa.
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Nieodpowiednie warunki
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Pobyt za granicą co najmniej jednego
z rodziców (praca zarobkowa)
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Tabela 5. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim w latach 20122017
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1565
1509
1047
1436

178
188
186
201
185
185
176
199
209
233
185
232

1403
1333
1343
1327
1409
1382
1385
1421
1395
1333
839
1096

194
211
212
215
207
196
216
210
188
192
151
185

102
140
136
146
124
121
130
123
152
130
138
192
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Jak wynika ze zgromadzonych informacji, w co trzecim przypadku przyczyną umieszczania dzieci
w pieczy zastępczej w powiatach województwa wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku było
uzależnienie rodziców (33,3%), przy czym najczęściej w Kaliszu (127 dzieci) oraz Poznaniu (124 dzieci)
- oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (30,1%) – najwięcej dzieci w Poznaniu
(281) oraz powiecie poznańskim (178). Półsieroctwo znalazło się także na podium stanowiąc 9,2%
spośród wszystkich przyczyn, a najwięcej przypadków zanotowano w Poznaniu (60 dzieci) oraz
powiecie poznańskim (38 dzieci). Bezrobocie oraz ubóstwo najrzadziej stanowiły przyczyny
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w drugim półroczu 2017 roku (kolejno sześcioro oraz pięcioro
dzieci).
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Półsieroctwo

Uzależnienia rodziców

Przemocy w rodzinie

Bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

Ubóstwo

Bezrobocie

Nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe

Pobyt za granicą co najmniej
jednego z rodziców (praca
zarobkowa)

Inne

Długotrwałej lub ciężkiej choroby
co najmniej jednego z rodziców

Sieroctwo

Powiat

Niepełnosprawności co najmniej
jednego z rodziców

Tabela 6. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w powiatach województwa wielkopolskiego
w drugim półroczu 2017 roku

4

9

27

2

21

5

0

0

0

0

3

6

1

13

59

8

22

6

3

0

0

0

15
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14
1
5
1
0
7
0
6
1
4
2
7
1
4
2
4
2
12
4
7
6
23
21
6
1
2
2
1
7
10
2
7
4
181

18
11
6
4
9
17
0
4
5
21
3
19
7
0
3
5
11
28
8
23
10
60
38
14
5
12
9
5
17
18
4
8
5
429

69
15
22
35
64
127
0
35
88
79
32
29
5
48
23
29
34
54
38
105
36
124
92
4
24
39
11
27
29
34
16
31
69
1553

1
5
5
0
0
1
0
0
0
8
15
6
3
7
0
2
7
2
6
12
1
27
23
1
0
9
4
11
0
4
0
4
4
178

82
8
40
9
6
29
0
21
35
20
38
72
23
61
16
24
37
50
4
84
26
281
178
28
13
13
9
30
20
39
19
18
27
1403

14
2
2
0
1
9
0
9
0
16
5
12
2
5
5
0
16
15
2
5
10
13
5
4
1
10
0
4
0
5
1
3
7
194

3
11
0
0
3
0
0
0
0
1
3
2
3
0
3
3
4
6
1
3
0
13
13
0
2
6
3
1
1
4
6
4
0
102

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
13

0
2
0
0
0
6
0
3
0
2
1
2
11
3
2
2
5
8
2
11
2
8
11
2
0
5
0
0
1
4
4
7
7
129

12
13
4
16
0
8
109
8
0
6
21
3
14
6
18
1
2
6
3
18
4
27
47
20
3
7
5
0
7
28
1
1
18
474

Liczba dzieci

chodzieski
czarnkowskotrzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
m.Kalisz
kępiński
kolski
m.Konin
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
m.Leszno
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
m.Poznań
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
Razem
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W drugim półroczu 2017 roku w województwie wielkopolskim najwięcej dzieci zostało
umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz zawodowych. Co istotne, w tym
samym okresie do rodzinnego domu dziecka przyjęto tylko jedną osobę. W odniesieniu do roku
bazowego zauważa się, iż nieco mniej dzieci jest umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Wykres 4. Napływ dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim
w latach 2012-2017
2017 II

153

2017 I

159

2016 II

112

138

87

220
201

139

2015 II

206

154

2015 I

226

185

250
190

122

2013 II

223

161

2013 I

246

0%

10%

20%

152

9

40%

50%

Rodziny zastępcze spokrewnione
Rodziny zastępcze zawodowe

21

181

9
20
11

171
189

35
106

305
30%

22

142

108

513

8

165

152

160

2012 I

163
148

160

2014 I

2012 II

22

129

2016 I

2014 II

1

141

12

273

60%

70%

80%

20
90%

100%

Rodziny zastępcze niezawodowe
Rodzinne domy dziecka
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Analizując dane dotyczące napływu dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej
w podziale na powiaty można dostrzec, iż największy napływ odnotowano w Poznaniu oraz powiecie
pilskim. Liczba dzieci, które w drugim półroczu 2017 roku napłynęły do rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie kaliskim stanowiły 16,1% osób dotychczas w niej umieszczonych. Warto podkreślić, że do
rodzinnego domu dziecka trafiło tylko jedno dziecko w powiecie rawickim. Z kolei w rodzinach
zastępczych niezawodowych najwięcej dzieci umieszczonych zostało w powiecie poznańskim.
Tabela 7. Napływ dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach województwa
wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku

Powiat
chodzieski
czarnkowskotrzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
m.Kalisz
kępiński
kolski
m.Konin
koniński

Napływ dzieci
w rodzinach
w rodzinach
zastępczych
zastępczych
spokrewnionych niezawodowych
1
0

w rodzinach w rodzinnych
zastępczych
domach
zawodowych
dziecka
2
0

ogółem

% dzieci

3

3,8

12

7,0

4

3

5

0

13
6
5
10
14
14
3
15
11
22

5,8
8,1
5,6
14,9
16,1
6,7
2,7
15,8
7,7
13,0

4
3
2
6
6
8
3
3
5
4

3
2
3
4
8
6
0
1
0
3

6
1
0
0
0
0
0
11
6
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Powiat
kościański
krotoszyński
leszczyński
m.Leszno
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
m.Poznań
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
Razem

ogółem

% dzieci

8
3
4
17
5
2
3
11
6
36
4
59
25
12
6
7
3
3
10
13
4
10
25
404

6,7
1,9
5,5
9,3
6,7
2,7
2,3
6,0
8,8
12,7
4,0
9,3
5,7
15,0
12,8
6,5
6,3
3,3
12,2
8,5
7,5
11,4
17,1
8,2

Napływ dzieci
w rodzinach
w rodzinach
zastępczych
zastępczych
spokrewnionych niezawodowych
4
0
2
1
0
2
5
5
3
1
1
1
2
1
2
7
4
0
12
9
0
4
23
8
8
15
1
2
5
1
2
2
0
1
2
1
10
0
1
1
1
2
7
1
9
14
153
112

w rodzinach w rodzinnych
zastępczych
domach
zawodowych
dziecka
4
0
0
0
2
0
7
0
1
0
0
0
0
0
2
0
2
0
15
0
0
0
28
0
2
0
8
1
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
11
0
1
0
2
0
2
0
138
1
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Największy odpływ dzieci odnotowano w przypadku rodzin zastępczych zawodowych – w drugim
półroczu 2017 roku ten typ rodziny opuściło 112 dzieci. W tym samym okresie znaczny odpływ dzieci
odnotowano także w przypadku rodzin zastępczych niezawodowych (83 osoby) oraz spokrewnionych
(62 osoby). Rodzinne domy dziecka w tym okresie opuściło natomiast 5 osób. Porównując te dane
z początkiem analizowanego okresu zauważa się wzrost liczby dzieci opuszczających rodzinną pieczę
zastępczą.
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Wykres 5. Odpływ dzieci w poszczególnych
wielkopolskim w latach 2012-2017
2017 II

62

2017 I

2015 I

2013 II

113
106

60

2013 I

79

59

39
0%

20%

30%

4

94

52

10%

6

53

74

2012 I

7

130

94

2012 II

7
12

96

49

71

1

134
67

50

10

100

60
79

2014 I

5

115

86

53

w województwie

107

51

72

2014 II

zastępczej
112

86
66

2015 II

pieczy

62

68

2016 I

rodzinnej

83
75

2016 II

formach

3

72

40%

50%

Rodziny zastępcze spokrewnione
Rodziny zastępcze zawodowe

60%

70%

1

80%

90%

100%

Rodziny zastępcze niezawodowe
Rodzinne domy dziecka
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W drugim półroczu 2017 roku najwięcej dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą w Poznaniu (39
dzieci), najmniej (1 dziecko) natomiast w powiatach kępińskim, pleszewskim i słupeckim.
Jednocześnie w tym samym okresie w powiecie wolsztyńskim żadne dziecko nie opuściło rodzinnej
pieczy zastępczej. W przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych największy odpływ dzieci
odnotowano w powiecie kolskim (sześcioro dzieci), natomiast w przypadku rodzinnych domów
dziecka – w powiecie grodziskim (troje dzieci).
Tabela 8. Odpływ dzieci w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach województwa
wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku

Powiat
chodzieski
czarnkowskotrzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
m.Kalisz
kępiński
kolski
m.Konin
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
m.Leszno

Odpływ dzieci
w rodzinach
w rodzinach
zastępczych
zastępczych
spokrewnionych niezawodowych
1
2

ogółem

% dzieci

4

5,1

11

6,4

4

6
4
4
2
2
7
1
12
9
14
3
8
3
5

2,7
5,4
4,4
3,0
2,3
3,4
0,9
12,6
6,3
8,3
2,5
5,1
4,1
2,7

2
0
0
2
1
5
1
6
4
4
0
1
0
0
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w rodzinach
zastępczych
zawodowych
1

w rodzinnych
domach
dziecka
0

3

4

0

0
3
1
0
1
0
0
5
2
0
1
7
0
0

4
1
0
0
0
0
0
1
3
10
2
0
3
5

0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Powiat
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
m.Poznań
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
Razem

ogółem

% dzieci

3
5
5
6
3
26
1
39
19
11
1
7
3
3
14
14
0
2
5
262

4,0
6,8
3,9
3,3
4,4
9,2
1,0
6,2
4,3
13,8
2,1
6,5
6,3
3,3
17,1
9,2
0,0
2,3
3,4
5,3

Odpływ dzieci
w rodzinach
w rodzinach
zastępczych
zastępczych
spokrewnionych niezawodowych
1
1
0
2
5
0
1
0
2
1
2
12
1
0
4
15
5
8
2
5
0
1
2
0
1
0
0
2
0
3
1
7
0
0
0
0
4
1
62
83

w rodzinach
zastępczych
zawodowych
1
3
0
5
0
12
0
20
6
4
0
5
2
1
11
6
0
2
0
112

w rodzinnych
domach
dziecka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
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Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej działają we wszystkich powiatach województwa
wielkopolskiego. Największą ich liczbę odnotowano w Poznaniu (powyżej 10). Warto zwrócić uwagę
także na powiaty poznański i ostrowski, w których to liczba zatrudnionych koordynatorów mieściła
się w przedziale od 7 do 9. Z kolei w powiatach międzychodzkim oraz wolsztyńskim odnotowano
najmniejszą ich liczbę – zatrudniono tam po jednym koordynatorze rodzinnej pieczy zastępczej.
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Rysunek 5. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach województwa wielkopolskiego
w 2017 roku
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W 2017 roku w województwie wielkopolskim 67% rodzin zastępczych zostało objętych wsparciem
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Najwięcej rodzin (powyżej 90%) objęto wsparciem
w powiatach ostrzeszowskim, szamotulskim, chodzieskim, grodziskim, jarocińskim, konińskim,
leszczyńskim, złotowskim, krotoszyńskim, gostyńskim, pleszewskim oraz w Poznaniu. Najmniejszy
odsetek rodzin (poniżej 48,6%) korzystających ze wsparcia koordynatora można natomiast
zaobserwować w powiatach wolsztyńskim, gnieźnieńskim, kaliskim, poznańskim, nowotomyskim,
międzychodzkim, pilskim, słupeckim oraz w Kaliszu.
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Rysunek 6. Odsetek rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w powiatach województwa wielkopolskiego w 2017 roku
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Rodzinna piecza zastępcza w Polsce
Rodziny zastępcze
W 2017 roku odnotowano 37 201 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie całego kraju. Był to
wynik o 5,9 p. p. niższy aniżeli w 2012 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano
natomiast spadek o 1,3 p. p. Co istotne, w 2017 roku największy udział w strukturze rodzin
zastępczych należał do woj. śląskiego (13,8%), woj. mazowieckiego (11,3%) oraz woj. dolnośląskiego
(10,5%). Natomiast najmniejszy udział w strukturze rodzin zastępczych należał do woj. podlaskiego
(2,4%), woj. świętokrzyskiego (2,6%) i woj. opolskiego (2,7%). Z kolei rodziny zastępcze
z województwa wielkopolskiego w 2017 roku stanowiły 8,0% wszystkich rodzin zastępczych.
Tabela 9. Liczba rodzin zastępczych w poszczególnych województwach w latach 2012 - 2017
Wyszczególnienie

Ogółem
I 2012

II 2013

II 2014

II 2015

II 2016

II 2017

Polska

39 537

39 144

38 651

38 203

37 687

37 201

dolnośląkskie

3 967

3 978

3 933

3 969

3 899

3 897

kujawsko-pomorskie

2 258

2 268

2 174

2 118

2 136

2 124

lubelskie

1 792

1 823

1 763

1 768

1 707

1 681

lubuskie

1 466

1 461

1 528

1 482

1 443

1 403

łódzkie

3 142

3 111

3 046

3 023

2 991

2 937

małopolskie

2 174

2 150

2 139

2 122

2 013

2 020

mazowieckie

4 328

4 247

4 368

4 387

4 319

4 215

opolskie

1 072

1 026

1 033

987

989

1 005

podkarpackie

1 391

1 388

1 372

1 342

1 312

1 272

podlaskie

953

938

934

930

909

898

pomorskie

2 688

2 611

2 507

2 420

2 371

2 311

śląskie

5 591

5 486

5 381

5 297

5 237

5 145

świętokrzyskie

1 061

1 058

1 008

983

970

974

warmińsko-mazurskie

2 025

2 027

1 939

1 887

1 877

1 854

wielkopolskie

2 922

3 080

2 997

3 078

3 070

2 967

zachodniopomorskie

2 511
2 460
2 432
2 386
2 444
2 425
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Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-2017

Na podstawie zgromadzonych danych dostrzega się, iż w 2017 roku w Polsce było 52 049 dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych. Jednocześnie odnotowano spadek ich liczby –
w porównaniu do 2012 roku było ich mniej o 7,9 p. p., a w porównaniu z 2016 rokiem – mniej o 1,5
p. p. W analizowanym okresie najwięcej dzieci w rodzinach zastępczych zauważa się na Śląsku
(13,8%), Mazowszu (11,1%), a także na Dolnym Śląsku (10%). Z kolei najmniejszy odsetek
w strukturze kraju zanotowano w 2017 roku w województwach świętoszowskim (2,6%) oraz
podlaskim (2,5%). W odniesieniu do 2012 roku w województwach: pomorskim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim oraz opolskim zmniejszyła się liczba dzieci w rodzinach zastępczych (kolejno
o 16,1 p. p.; 12,2 p. p.; 10,5 p. p. oraz 10,5 p. p.). W tym samym czasie w województwie
wielkopolskim spadek liczby dzieci sięgnął 3,5 p. p. w skali 5 lat, co przełożyło się na ich blisko
dziewięcioprocentowy udział w strukturze całego kraju.
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Tabela 10. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w poszczególnych województwach w latach 2012 – 2017
Ogółem
Wyszczególnienie

I 2012

II 2013

II 2014

II 2015

II 2016

II2017

Polska

56 483

55 695

54 831

53 604

52 822

52 049

dolnośląskie

5 480

5 469

5 380

5 340

5 239

5 220

kujawsko-pomorskie

3 086

3 058

3 018

2 900

2 950

2 980

lubelskie

2 607

2 631

2 500

2 479

2 411

2 365

lubuskie

2 174

2 159

2 224

2 149

2 104

1 992

łódzkie

4 283

4 294

4 192

4 113

4 009

3 934

małopolskie

3 089

3 028

2 964

2 957

2 800

2 820

mazowieckie

6 084

5 875

5 987

5 949

5 852

5 753

opolskie

1 536

1 397

1 436

1 346

1 357

1 374

podkarpackie

2 013

2 009

1 993

1 940

1 881

1 845

podlaskie

1 434

1 425

1 415

1 359

1 316

1 292

pomorskie

3 989

3 838

3 696

3 526

3 407

3 346

śląskie

7 837

7 654

7 522

7 362

7 322

7 180

świętokrzyskie

1 522

1 513

1 411

1 367

1 351

1 336

warmińsko-mazurskie

3 000

3 046

2 887

2 780

2 761

2 685

wielkopolskie

4 428

4 688

4 601

4 602

4 620

4 547

zachodniopomorskie

3 641

3 600
3 551
3 408
3 483
3 382
Źródło: Dane dla Polski - opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-2017

W 2017 roku w Polsce odnotowano 42 301 dzieci w wieku do 18 lat przebywających w rodzinach
zastępczych, przy czym 3 761 spośród nich to dzieci w wieku do 3 r.ż. W 2017 roku rodziny zastępcze
opuściło 5 371 dzieci do 18 roku życia, zaś do adopcji przekazanych zostało 1 083 dzieci do 18 r.ż. Na
koniec 2017 roku 9 748 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ukończyło 18 lat.
Województwo wielkopolskie pod względem liczebności tych dzieci zajmuje czwartą pozycję na tle
innych województw.
Tabela 11. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych ogółem, opuszczających rodziny zastępcze oraz przekazanych
do adopcji z uwzględnieniem wieku w poszczególnych województwach w 2017 roku
dzieci do 18 roku
dzieci
dzieci do 18 r.ż.
dzieci, które
dzieci do 18
życia, które
Wyszczególnienie
w wieku do
przekazane do
ukończyły 18
r.ż. ogółem
opuściły rodziny
3 lat ogółem
adopcji*
rok życia
zastępcze ogółem*
Polska

42 301

3 761

5 371

1 083

9 748

dolnośląskie

4 347

385

512

86

873

kujawsko-pomorskie

2 437

217

284

47

543

lubelskie

1 929

140

186

25

436

lubuskie

1 619

162

194

58

373

łódzkie

3 169

199

321

53

765

małopolskie

2 262

206

267

84

558

mazowieckie

4 494

380

503

89

1 259

opolskie

1 139

120

127

23

235

podkarpackie

1 414

112

137

32

431

podlaskie

1 053

76

157

15

239
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dzieci do 18
r.ż. ogółem

dzieci
w wieku do
3 lat ogółem

dzieci do 18 roku
życia, które
opuściły rodziny
zastępcze ogółem*

dzieci do 18 r.ż.
przekazane do
adopcji*

dzieci, które
ukończyły 18
rok życia

pomorskie

2 734

282

454

90

612

śląskie

5 891

585

800

174

1 289

świętokrzyskie

1 018

62

129

30

318

warmińsko-mazurskie

2 226

219

391

90

459

wielkopolskie

3 772

334

501

91

775

zachodniopomorskie

2 793

Wyszczególnienie

276
439
90
589
Źródło: Dane dla Polski - opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-2017
*suma danych za I i II półrocze

Z każdym kolejnym rokiem dostrzega się wzrost liczby dzieci usamodzielnionych powyżej 18 r.ż..
W 2017 roku wynik był równy 2 332 osób w skali kraju (wzrost o 30,2% względem 2012 roku).
Najwyższy przyrost odnotowano w woj. lubuskim, podkarpackim i podlaskim (kolejno 225%, 165%
oraz 116% względem 2012 roku). Z każdym kolejnym rokiem było coraz mniej usamodzielnionych
dzieci powyżej 18 r.ż. w województwie łódzkim, zachodniopomorskim czy warmińsko-mazurskim.
W 2017 roku usamodzielnione dzieci powyżej 18 r.ż. z województwa wielkopolskiego stanowiły
12,7% usamodzielnionych dzieci w całej Polsce.
Tabela 12. Dzieci powyżej 18 r.ż. usamodzielnione w poszczególnych województwach w latach 2012 - 2017
Dzieci powyżej 18 r.ż. usamodzielnione*
Wyszczególnienie
I 2012
II 2013
II 2014
II 2015
II 2016
II 2017
1 791

2 086

2 109

2 010

2 214

2 332

dolnośląskie

170

171

222

207

282

259

kujawsko-pomorskie

104

111

156

107

130

165

lubelskie

62

79

51

62

68

79

lubuskie

31

79

65

69

98

101

łódzkie

236

197

127

154

141

150

małopolskie

89

116

91

90

173

150

mazowieckie

222

185

233

259

256

244

opolskie

35

61

74

79

60

52

podkarpackie

46

85

82

85

85

122

podlaskie

24

33

30

35

43

52

pomorskie

105

179

128

97

146

160

śląskie

188

296

275

329

301

322

świętokrzyskie

40

65

92

62

74

49

warmińsko-mazurskie

121

82

148

92

102

118

wielkopolskie

145

182

164

186

208

297

zachodniopomorskie

151

178

139

99

85

121

Polska

Źródło: Dane dla Polski - opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-201
* Dzieci, które założyły własne gospodarstwo domowe
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Rodzinne domy dziecka
Na koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 571 rodzinnych domów dziecka. Należy podkreślić, iż
był to wynik o 154 p. p. wyższy aniżeli w 2012 roku. Największy udział w strukturze całego kraju miało
województwo pomorskie (17,0%), na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (15,1%),
zaś na trzecim miejscu województwo dolnośląskie (11,7%). Największy przyrost liczbowy względem
2012 roku zaobserwowano pod koniec 2017 roku w województwie świętokrzyskim (o 60 rodzinnych
domów dziecka więcej), województwie śląskim (przyrost 42 rodzinnych domów dziecka) oraz
województwie kujawsko-pomorskim (przyrost 40 rodzinnych domów dziecka). Jednocześnie w Polsce
nie zauważa się na przestrzeni 5 lat zamknięcia żadnego rodzinnego domu dziecka. Na przestrzeni lat,
w województwie wielkopolskim zaobserwować można wzrost liczby rodzinnych domów dziecka.
W 2017 roku, rodzinne domy dziecka na terenie Wielkopolski stanowiły 3,7% wszystkich placówek
tego typu w Polsce.
Tabela 13. Liczba rodzinnych domów dziecka w poszczególnych województwach w latach 2012 – 2017
Wyszczególnienie

Ogółem
I 2012

II 2013

II 2014

II 2015

II 2016

II 2017

Polska

225

331

395

484

526

571

dolnośląskie

27

35

44

55

52

67

kujawsko-pomorskie

9

18

22

28

35

39

lubelskie

7

9

9

11

11

15

lubuskie

1

4

6

11

10

12

łódzkie

10

18

18

26

29

36

małopolskie

20

27

26

28

27

25

mazowieckie

13

24

31

36

42

43

opolskie

7

18

18

19

18

20

podkarpackie

2

2

4

4

6

5

podlaskie

2

3

3

5

8

8

pomorskie

55

62

78

86

93

97

śląskie

26

37

49

69

78

86

świętokrzyskie

11

15

17

17

15

15

warmińsko-mazurskie

15

19

22

26

28

25

wielkopolskie

6

13

16

18

20

21

zachodniopomorskie

11

26
32
44
54
57
Źródło: Dane dla Polski - opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-2017

Dokonując analizy liczby dzieci w rodzinnych domach zastępczych dostrzega się wzrost ich liczby
o 165 p. p. względem 2012 roku. Na koniec 2017 roku odnotowano 3 712 dzieci w rodzinnych
domach zastępczych,. Najwięcej dzieci zamieszkuje rodzinne domy zastępcze w województwach:
pomorskim (16,6%), śląskim (15,4%), dolnośląskim (11,6%) oraz zachodniopomorskim (11,0%).
Najwyższy przyrost ich udziału dostrzega się w województwach lubuskim, mazowieckim, kujawskopomorskim oraz podlaskim. W województwie wielkopolskim na przestrzeni 5 lat zaobserwowano
przyrost liczby dzieci wynoszący ponad 100 p. p.
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Tabela 14. Liczba dzieci w rodzinnych domach zastępczych w poszczególnych województwach w latach 2012 –
2017
Dzieci ogółem
Wyszczególnienie
I 2012
II 2013
II 2014
II 2015
II 2016
II 2017
Polska

1 402

2 125

2 591

3 162

3 328

3 712

dolnośląskie

164

233

285

376

330

430

kujawsko-pomorskie

62

107

134

167

219

251

lubelskie

40

61

61

76

78

109

lubuskie

2

25

41

66

61

87

łódzkie

54

113

111

156

174

224

małopolskie

125

171

173

188

159

163

mazowieckie

67

136

185

230

258

277

opolskie

39

108

122

126

129

117

podkarpackie

12

13

19

22

27

24

podlaskie

14

25

25

35

53

56

pomorskie

358

398

506

554

589

616

śląskie

164

238

331

471

518

570

świętokrzyskie

62

86

93

86

78

86

warmińsko-mazurskie

95

126

163

167

182

164

wielkopolskie

41

95

105

122

113

131

zachodniopomorskie

83

186
240
320
360
409
Źródło: Dane dla Polski - opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-2017

W 2017 roku w Polsce w rodzinnych domach dziecka przebywało 3 379 dzieci w wieku do 18 roku
życia, z czego 426 to dzieci w wieku do 3 r.ż. W tym samym czasie 541 dzieci do 18 r.ż. opuściło
rodzinne domy dziecka, a 209 dzieci do 18 r.ż. przekazano do adopcji. Ponadto, 333 dzieci
przebywające w rodzinnych domach dziecka ukończyły już 18 lat. W województwie wielkopolskim
133 dzieci mieszkających w rodzinnych domach dziecka nie osiągnęło jeszcze 18 roku życia, przy czym
5 z nich to dzieci w wieku nieprzekraczającym 3 lat. Co więcej, w 2017 roku 5 dzieci opuściło rodzinne
domy dziecka, 2 dzieci przekazano do adopcji, a 18 osób osiągnęło wiek dojrzałości.
Tabela 15. Liczba dzieci w rodzinnych domach dziecka, opuszczających rodzinnych domach dziecka oraz
przekazanych do adopcji z uwzględnieniem wieku w poszczególnych województwach w 2017 roku
Liczba dzieci do 18
Liczba dzieci do
Liczba dzieci
Liczba dzieci
r.ż., które opuściły
18 r.ż.
Liczba dzieci po
Wyszczególnienie
do 18 r.ż.
do 3 r.ż.
rodzinne domy
przekazane do
18 r.ż.
ogółem
dziecka*
adopcji*
Polska

3 379

426

541

209

333

dolnośląskie

388

64

79

31

42

kujawsko-pomorskie

216

25

35

7

35

lubelskie

95

9

1

0

14

lubuskie

83

17

10

8

4

łódzkie

196

18

26

3

28

małopolskie

143

14

25

5

20

mazowieckie

264

63

60

34

13

opolskie

104

18

40

19

13

podkarpackie

24

2

1

1

0

podlaskie

53

11

7

1

3

45

71

Liczba dzieci do 18
r.ż., które opuściły
rodzinne domy
dziecka*
75

Liczba dzieci do
18 r.ż.
przekazane do
adopcji*
19

65

75

36

Liczba dzieci
do 18 r.ż.
ogółem

Liczba dzieci
do 3 r.ż.

pomorskie

577

śląskie

515

Wyszczególnienie

Liczba dzieci po
18 r.ż.
39
55

świętokrzyskie

79

6

12

5

7

warmińsko-mazurskie

145

10

41

30

19

wielkopolskie

133

5

5

2

18

zachodniopomorskie

386

28
48
8
23
Źródło: Dane dla Polski - opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-2017
*suma danych za I i II półrocze. Dzieci, które założyły własne gospodarstwo domowe

Analiza danych zastanych zobrazowała, iż w 2017 roku było o 900% więcej dzieci usamodzielnionych
powyżej 18 r.ż. aniżeli w 2012 roku (2012 – 12 osób; 2017 – 120 osób). Najwięcej z nich pochodziło
z województwa pomorskiego (32 osoby), śląskiego (13 osób), kujawsko-pomorskiego oraz
zachodniopomorskiego (po 9 osób). Zjawisko to jest wynikiem pojawienia się rodzinnych domów
dziecka wraz z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Tabela 16. Dzieci powyżej 18 r.ż. usamodzielnione z rodzinnych domów dziecka w poszczególnych
województwach w latach 2012 - 2017
Dzieci powyżej 18 r.ż. usamodzielnione
Wyszczególnienie
I 2012
II 2013
II 2014
II 2015
II 2016
2017
Polska

12

34

47

53

90

120

dolnośląskie

0

5

4

3

11

11

kujawsko-pomorskie

1

1

3

3

5

9

lubelskie

0

0

0

0

1

3

lubuskie

0

2

0

3

2

2

łódzkie

0

0

0

2

3

6

małopolskie

1

6

3

10

10

7

mazowieckie

0

0

3

0

7

8

opolskie

0

0

1

3

1

5

podkarpackie

0

1

1

0

1

2

podlaskie

0

0

2

0

1

2

pomorskie

3

12

5

8

9

32

śląskie

1

0

10

9

23

13

świętokrzyskie

0

1

2

2

0

3

warmińsko-mazurskie

1

0

4

2

8

6

wielkopolskie

4

4

6

1

10

4

zachodniopomorskie

1

0
2
6
5
9
Źródło: Dane dla Polski - opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dane dla województwa wielkopolskiego – opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za lata 2012-2017
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Rodzinna piecza zastępcza
W 2017 roku najwięcej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej odnotowano wśród
wszystkich dzieci zamieszkujących województwo zachodniopomorskie. Z kolei najmniejszą wartość
(0,44 – 0,45) wskaźnik przyjął w województwach małopolskim oraz podkarpackim. Co istotne, we
wszystkich województwach rodziny spokrewnione miały większy udział aniżeli rodziny
niespokrewnione, przy czym największy odnotowano w województwie zachodniopomorskim. Z kolei
największy udział rodzin niespokrewnionych zaobserwowano w województwie wielkopolskim.
Rysunek 7. Odsetek dzieci w pieczy zastępczej wśród wszystkich dzieci zamieszkujących poszczególne
województwa oraz udział zastępczych rodzin spokrewnionych i niespokrewnionych w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rady Ministrów o realizacji w 2017 roku ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łącznie w Polsce w 2017 roku 55 721 dzieci przebywało w poszczególnych formach rodzinnej pieczy
zastępczej. Nieco ponad połowa dzieci pochodziła z rodzin zastępczych spokrewnionych (55,3%), co
czwarte dziecko przebywało u rodziny zastępczej niezawodowej (26,6%), a co dziewiąte – u rodziny
zastępczej zawodowej (11,4%). Dzieci pozostające w rodzinnych domach dziecka stanowiły 6,7%
w strukturze wszystkich dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. W województwie pomorskim
dostrzeżono nieco inną zależność, ponieważ dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
spokrewnionych stanowiły 46,4%, w rodzinach zastępczych niezawodowych – 24,0%, rodzinach
zastępczych zawodowych – 14,1%, a w rodzinnych domach dziecka – 15,6%. Również
w województwie zachodniopomorskim (10,8%) obserwuje się wyższy odsetek dzieci przebywających
w rodzinnych domach dziecka, aniżeli w skali kraju. W województwie wielkopolskim dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych stanowiły 49,4%, w rodzinach zastępczych
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niezawodowych – 31,1%, w rodzinach zastępczych zawodowych – 16,7%, a w rodzinnych domach
dziecka – 2,8%.
Tabela 17. Liczba dzieci w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej według województw w 2017
roku
Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze
Rodzinne domy
Wyszczególnienie
Ogółem
spokrewnione
niezawodowe
zawodowe
dziecka
Polska

55 721

30 816

14 838

6 355

3 712

dolnośląskie

5 630

3 384

1 348

470

428

kujawsko-pomorskie

3 218

1 722

910

333

253

lubelskie

2 497

1 468

633

287

109

lubuskie

2 046

1 132

527

300

87

łódzkie

4 161

2 543

1 048

346

224

małopolskie

2 986

1 592

831

400

163

mazowieckie

6 021

3 603

1 636

511

271

opolskie

1 474

792

422

142

118

podkarpackie

1 874

974

627

249

24

podlaskie

1 348

760

361

171

56

pomorskie

3 967

1 839

952

559

617

śląskie

7 762

4 193

2 113

884

572

świętokrzyskie

1 424

865

367

106

86

warmińsko-mazurskie

2 852

1 499

780

409

164

wielkopolskie

4 678

2 311

1 456

780

131

zachodniopomorskie
3 783
2 139
827
408
409
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rady Ministrów o realizacji w 2017 roku ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Największy odsetek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych wśród wszystkich
dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej odnotowano w województwie wielkopolskim.
Z kolei najmniejszą wartość (7,4 – 8,5) wskaźnik przyjął w województwach dolnośląskim, łódzkim,
mazowieckim oraz świętokrzyskim.
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Rysunek 8. Odsetek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych wśród wszystkich dzieci
przebywających w pieczy rodzinnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rady Ministrów o realizacji w 2017 roku ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Najwyższy odsetek (58,3 – 61,1) dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych wśród wszystkich
dzieci przebywających w pieczy rodzinnej odnotowano w województwach dolnośląskim, lubelskim,
łódzkim, mazowieckim oraz świętokrzyskim. Natomiast najmniejszą wartość wskaźnika (46,4 – 49,3)
odnotowano w województwie pomorskim.
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Rysunek 9. Odsetek dzieci przebywających
przebywających w pieczy rodzinnej w 2017 roku

w rodzinach

spokrewnionych

wśród

wszystkich

dzieci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rady Ministrów o realizacji w 2017 roku ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Łączna liczba rodzin zastępczych w Polsce w 2017 roku wynosiła ponad 37,7 tysięcy, przy czym
największy udział miały rodziny zastępcze spokrewnione (63,3%). Blisko co trzecia rodzina zastępcza
była rodziną zastępczą niezawodową (29,6%). Rodziny zastępcze zawodowe stanowiły 5,5% ogółu
rodzin zastępczych, a rodzinne domy dziecka stanowiły odsetek sięgający 1,5%. Jednocześnie
w województwie wielkopolskim rodziny zastępcze spokrewnione stanowiły 56,9%, rodziny zastępcze
niezawodowe – 34,6%, rodziny zastępcze zawodowe – 7,9%, a rodzinne domy dziecka – 0,7%.
W województwie pomorskim dostrzega się najwyższy udział rodzinnych domów dziecka w skali
całego kraju (17,1%).
Tabela 18. Liczba rodzin w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej według województw w 2017
roku
Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze
Rodzinne domy
Wyszczególnienie
Ogółem
spokrewnione
niezawodowe
zawodowe
dziecka
Polska

37 877

23 995

11 228

2 086

568

dolnośląskie

3 953

2 659

1 080

148

66

kujawsko-pomorskie

2 163

1 331

676

118

38

lubelskie

1 698

1 110

485

88

15

lubuskie

1 417

899

411

95

12

łódzkie

2 968

1 952

843

138

35

małopolskie

2 047

1 235

622

165

25

mazowieckie

4 267

2 800

1 262

162

43

opolskie

1 028

639

323

46

20

50

1 288

Rodziny zastępcze
spokrewnione
736

Rodziny zastępcze
niezawodowe
458

Rodziny zastępcze
zawodowe
89

Rodzinne domy
dziecka
5

podlaskie

906

575

266

57

8

pomorskie

2 408

1 431

687

193

97

śląskie

5 307

3 364

1 599

258

86

Wyszczególnienie
podkarpackie

świętokrzyskie

Ogółem

994

660

285

34

15

warmińsko-mazurskie

1 880

1 171

554

130

25

wielkopolskie

3 068

1 746

1 060

241

21

zachodniopomorskie
2 485
1 687
617
124
57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rady Ministrów o realizacji w 2017 roku ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na przestrzeni lat 2012 – 2017 w Polsce odnotowano rokroczny wzrost liczby koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej. Wzrost ten w znacznym stopniu spowodowany jest możliwością
uzyskania dofinansowania na działalność koordynatora w ramach rządowego programu „Asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W 2017 roku liczba koordynatorów była wyższa
o ponad 100% w stosunku do 2012 roku (1 725 koordynatorów w 2017 roku). Największy udział
w strukturze kraju miało województwo wielkopolskie (11,5%), śląskie (11,5%) oraz mazowieckie
(11,2%). Z kolei najmniej koordynatorów działało w województwach podlaskim (2,8%) oraz opolskim
(2,0%). Najwyższy przyrost względem 2012 roku zaobserwowano na koniec 2017 roku
w województwie wielkopolskim (wzrost o 241%), województwie lubuskim (wzrost o 157,1%), a także
w województwie dolnośląskim (wzrost o 134,2%). W 2015 roku nastąpił największy przyrost liczby
koordynatorów.
Tabela 19. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w poszczególnych województwach w latach 2012
– 2017
Liczba koordynatorów
Wyszczególnienie
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Polska

820

954

1 092

1 597

1 643

1 725

dolnośląskie

76

92

100

163

164

178

kujawsko-pomorskie

45

48

63

79

81

81

lubelskie

44

40

46

64

70

69

lubuskie

28

31

38

62

72

72

łódzkie

57

71

81

109

119

110

małopolskie

50

51

62

91

90

84

mazowieckie

92

116

126

175

182

193

opolskie

17

17

19

35

34

35

podkarpackie

34

40

47

70

73

76

podlaskie

25

26

31

47

44

48

pomorskie

65

64

81

121

123

119

śląskie

95

108

146

198

198

199

świętokrzyskie

30

32

37

53

60

65

warmińsko-mazurskie

46

47

58

95

95

97

wielkopolskie

58

95

79

141

141

198

zachodniopomorskie
58
76
78
94
94
101
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rady Ministrów o realizacji w 2017 roku ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” adresowany jest do jednostek
samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, gdyż to ich obowiązkiem jest realizacja
zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Co istotne, w ramach programu ze środków
finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną
lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu. Dofinansowaniu w ramach
Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów pieczy
zastępczej.
W 2017 roku z rządowego programu zatrudniania koordynatorów korzystały wszystkie powiaty
w województwach lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim,
warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Najniższy odsetek (83,3%) powiatów
korzystających z tego programu odnotowano w województwie łódzkim.
Rysunek 10. Odsetek powiatów w województwach korzystających z rządowego programu zatrudniania
koordynatorów w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rozstrzygnięcia Programu Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Średnia liczba rodzin, z którymi w 2017 roku pracował 1 koordynator pieczy zastępczej była najwyższa
w województwie świętokrzyskim. Z danych wynika, iż w 2017 roku w tym regionie 1 koordynator
obejmował wsparciem średnio 7 rodzin zastępczych. Najmniejszą wartość wskaźnika odnotowano
natomiast w województwie opolskim (średnio 3 rodziny).
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Rysunek 11. Średnia liczba rodzin, z którymi pracował 1 koordynator w województwach w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rady Ministrów o realizacji w 2017 roku ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Rodzinna piecza zastępcza a Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny
W ramach 7 Osi priorytetowej – Włączenie Społeczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020, realizowane jest Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
W obrębie poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, możliwa jest realizacja wsparcia ze
środków WRPO rodzinnych form pieczy zastępczej i ich wychowanków. Za Priorytet Inwestycyjny
obrano - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Celem szczegółowym
poddziałania jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
korzystających z usług społecznych.
W ramach tego przedsięwzięcia mogą być realizowane projekty poprawiające dostęp do usług
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania na rzecz usamodzielnienia osób
opuszczających pieczę zastępczą. Program daje możliwość:





zatrudnienia asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych
rodzinach zastępczych;
organizowania szkoleń, superwizji pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
i prowadzących rodzinne domy dziecka;
świadczenia usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się
wychowanków pieczy zastępczej.

Ponadto, możliwe jest prowadzenie działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie
dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących do odejścia
od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych
form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
Poniższa tabela pokazuje dane dotyczące projektów poprawiających dostęp do usług wsparcia
rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania na rzecz usamodzielnienia osób
opuszczających pieczę zastępczą realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.
Tabela 20. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu
na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą
Wartość
Poddziałanie
Beneficjent
Tytuł projektu
dofinansowani
a (zł)
Poprawa dostępu oraz
rozszerzenie usług
opiekuńczych
RPWP.07.02.01 Powiat turecki
i asystenckich oraz usług
2 085 263,69
wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej
w Powiecie Tureckim.

pieczy zastępczej, w tym działań

RPWP.07.02.01

Powiat grodziski

PLAN NA LEPSZE JUTRO

1 403 990,25

1 477 884,48

RPWP.07.02.01

Powiat
wolsztyński

NOWE HORYZONTY

1 230 193,79

1 294 940,84
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Wartość
projektu (zł)

Okres realizacji

2 195 014,42

od 2017-04-01 do
2019-03-31

Od 2016-12-01 do
2018-11-30
Od 2017-01-01 do
2018-12-31

Poddziałanie

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość
dofinansowani
a (zł)

RPWP.07.02.01

Powiat
krotoszyński

Usługi społeczne
i zdrowotne w powiecie
Krotoszyńskim

1 991 362,63

2 096 171,19

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

RPWP.07.02.01

Miasto Konin

Wspiera.MY

949 430,00

999 400,00

Od 2016-10-01 do
2018-09-30

RPWP.07.02.01

Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
– Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej
w Poznaniu

Usługi preadopcyjne
wsparciem procesu adopcji

1 593 264,00

1 677 120,00

Od 2016-09-01 do
2018-08-31

RPWP.07.02.01

Powiat rawicki

RAZEM PRZECIW
WYKLUCZENIU

971 693,55

1 022 835,32

Tęcza

1 747 516,20

1 839 490,74

Nie jesteśmy sami człowiek dla człowieka

1 823 555,70

1 919 532,32

Równi na starcie

1 440 039,20

1 515 830,74

1 802 248,98

1 897 104,19

Od 2016-10-01 do
2018-09-30

3 780 524,09

3 979 499,05

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

1 881 182,40

1 980 192,00

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

1 900 000,00

2 000 000,00

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

2 491 667,94

2 622 808,36

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

1 663 514,78

1 751 068,19

1 318 979,61

1 388 399,59

485 265,07

510 805,34

Od 2017-03-01 do
2019-02-28

1 524 923,51

1 605 182,65

Od 2016-10-01 do
2018-09-30

1612 302,00

1 697 160,00

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

RPWP.07.02.01
RPWP.07.02.01

Powiat
kościański
Powiat
wrzesiński

RPWP.07.02.01

Miasto Kalisz

RPWP.07.02.01

Powiat
pleszewski

RPWP.07.02.01

Powiat koniński

RPWP.07.02.01

Powiat
złotowski

RPWP.07.02.01

Powiat obornicki

RPWP.07.02.01

Powiat
Szamotulski

RPWP.07.02.01

Powiat kępiński

W rodzinie siła

RPWP.07.02.01

Powiat
leszczyński

RPWP.07.02.01

Powiat
poznański

RPWP.07.02.01

Powiat średzki

RPWP.07.02.01

Powiat śremski

Działamy razem z wiarą
w lepsze jutro.
Razem lepiej. Działania na
rzecz poprawy dostępu do
usług opiekuńczych
i przeciwdziałania
umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej w pow.
poznańskim.
Zwiększenie dostępności
do usług społecznych
w powiecie średzkim
Aktywna integracja sposobem na pozytywne

Rozwój usług wsparcia
rodziny w powiecie
pleszewskim
LUS Lokalne Usługi
Społeczne w powiecie
konińskim
Poprawa dostępu do usług
społecznych w Powiecie
Złotowskim
Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie
obornickim”
Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie
szamotulskim”
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Wartość
projektu (zł)

Okres realizacji

Od 2017-01-01 do
2018-08-31
Od 2016-09-01 do
2018-08-31
Od 2017-01-01 do
2018-12-31
Od 2016-10-01 do
2018-09-30

Od 2017-01-01 do
2018-12-31
Od 2016-10-01 do
2018-09-30

Poddziałanie

RPWP.07.02.01

RPWP.07.02.01

Beneficjent

Powiat
CzarnkowskoTrzcianecki
Powiat
międzychodzki

Tytuł projektu
zmiany.
Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim”
Pomoc w rodzinie
Poprawa dostępu do usług
wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej
Projekt poprawiający
dostęp do usług wsparcia
rodziny i systemu pieczy
zastępczej, usług
opiekuńczych
i asystenckich w powiecie
wągrowieckim

Wartość
dofinansowani
a (zł)

Wartość
projektu (zł)

Okres realizacji

1900 000,00

2 000 000,00

Od 2016-11-01 do do
2018-10-31

1201 750,08

1 265 000,09

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

685 364,38

721 436,19

Od 2016-10-01 do
2018-09-30

2 292 722,97

2 413 392,60

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

RPWP.07.02.01

Powiat
gnieźnieński

RPWP.07.02.01

Powiat
wągrowiecki

RPWP.07.02.01

Powiat słupecki

W RODZINIE SIŁA I MOC

1 785 695,90

1 879 679,90

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

RPWP.07.02.01

Powiat kaliski

Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie
kaliskim”

2 678 240,71

2 819 200,75

Od 2017-01-01 do
2018-12-31

RPWP.07.02.01

Powiat kolski

Z Troską...

2 166 488,36

2 280 514,07

Powiat Nowotomyski
1 601 427,92
1 685 713,60
stawia na rodzinę
Poprawa dostępu do usług
Powiat
Od 2017-01-01 do
RPWP.07.02.01
społecznych w powiecie
1 900 000,00
2 000 000,00
chodzieski
2018-12-31
chodzieskim”
Poprawa dostępu do usług
Od 2017-01-01 do
RPWP.07.02.01 Powiat pilski
społecznych w powiecie
1 900 000,00
2 000 000,00
2018-12-31
pilskim”
Poprawa dostępu do usług
Powiat
Od 2017-01-01 do
RPWP.07.02.01
społecznych w powiecie
446 611,47
470 117,34
ostrzeszowski
2018-12-31
ostrzeszowskim
Poprawa dostępu do usług
Powiat
Od 2017-01-01 do
RPWP.07.02.01
społecznych w powiecie
1 787 128,57
1 881 187,97
ostrowski
2018-12-31
ostrowskim”
Poprawa dostępu do usług
społecznych wspierających
Od 2017-03-01 do
RPWP.07.02.03 Miasto Poznań
rodzinę i rodzinną pieczę
12 694 511,48
13 363 750,30
2020-02-2019
zastępczą na terenie MOF
Poznania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Departament Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
RPWP.07.02.01

Powiat
nowotomyski

Od 2016-10-01 do
2018-09-30
Od 2017-04-01 do
2019-03-31

Wśród wskazanych projektów, większość projektów realizowana jest na obszarze powiatu bądź
miasta, które o środki się ubiegało i które otrzymało dofinansowanie. Wyjątek stanowi projekt
„Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji”, który jest realizowany przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie całego województwa wielkopolskiego. Ponadto, warto
zwrócić uwagę na projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną
pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Projekt jest realizowany przez Miasto Poznań, ale
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realizowany jest na obszarze kilku powiatów: obornickiego, Poznań, poznańskiego, szamotulskiego
i śremskiego.
Analizując przedstawione dane zauważyć można dużą aktywność powiatów w obszarze pozyskiwania
dodatkowych środków na wsparcie rodzinnych i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz
usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Należy mieć jednak świadomość, że ich
zakres jest szerszy i może również dotyczyć innych usług społecznych.
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Opis wyników badań
Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
W badaniu CAWI udział wzięło łącznie 33 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu
województwa wielkopolskiego32. W momencie realizacji badania, 93,9% organizatorów zatrudniało
psychologa, 81,8% badanych wskazało na zatrudnianie pracownika socjalnego. Nieco ponad co drugi
organizator pieczy zastępczej wskazał, że zatrudnia pedagoga. Wśród innych zatrudnianych
specjalistów, wskazywano na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W poszczególnych
powiatach zatrudniani są również następujący specjaliści:














mediator
prawnik
radca prawny
referent prawny
socjoterapeuta
socjolog

specjalista pracy z rodziną
specjalista pracy socjalnej
rehabilitant
fizjoterapeuta
logopeda
terapeuta uzależnień

Wymienieni specjaliści, to osoby, które swoją wiedzą i doświadczeniem uzupełniają pracę
organizatorów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w różnorodnych obszarach pracy
z przedstawicielami rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielnianymi wychowankami.

Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej
Dosyć zróżnicowana jest ocena dotycząca liczby miejsc w funkcjonujących rodzinach
zastępczych/rodzinnych
domach
dziecka
w poszczególnych
powiatach
województwa
wielkopolskiego. Tylko jeden organizator przyznał zdecydowanie, że ta liczba jest odpowiednia,
a prawie co czwarty respondent wskazał, że jest ona raczej wystarczająca. Przeciwnego zdania było
łącznie 63,6% organizatorów. Z wyrażeniem jednoznacznej opinii w tej kwestii miało 9,1% biorących
udział w badaniu przedstawicieli powiatów.
Rysunek 12. Czy zgadza się Pan/i z opinią, że na terenie Państwa powiatu funkcjonuje odpowiednia liczba
miejsc w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka? (N=33)
3,0%
21,2%

Zdecydowanie tak

24,2%

Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć
Raczej nie

9,1%

Zdecydowanie nie

42,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Z opinią taką częściej zgadzali się organizatorzy działający na terenie podregionu pilskiego oraz
poznańskiego. Niedostatek miejsc w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka częściej
dostrzegają organizatorzy z podregionu leszczyńskiego, konińskiego i kaliskiego.

32

Szczegółowy rozkład próby badawczej znajduje się w rozdziale Metodologia badania.
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Co istotne, zdecydowana większość organizatorów pieczy zastępczej z terenu województwa
wielkopolskiego posiada strategię bądź prowadzi zaplanowane działania mające na celu
pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Na prowadzenie takich działań
wskazało łącznie 93,9% badanych organizatorów. Przybliżając główne założenia podejmowanych
działań w omawianym zakresie, wskazywano, że ich nadrzędnym celem jest promowanie
rodzicielstwa zastępczego i kreowanie jego pozytywnego wizerunku. Dążąc do realizacji tego celu,
planowane i realizowane są działania o różnej formie i charakterze. Wszystkie mają promować
i informować lokalną społeczność o możliwości zostania rodziną zastępczą lub stworzeniu rodzinnego
domu dziecka. Poszczególni organizatorzy wskazują, iż podejmują następujące działania:
 Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w formie pikniku, festynu lub konferencji.
 Prowadzenie kampanii promujących rodzicielstwo zastępcze. Organizatorzy wykorzystują
w tym celu własną stronę internetową, prowadzą fanpage, umieszczają informacje
w mediach społecznościowych, a także w lokalnej prasie, w radio czy telewizji.
Przygotowywane są ulotki lub bilbordy. Podejmowana jest także współpraca z parafiami,
szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami. Wykorzystywana jest również
poczta pantoflowa, kiedy to już funkcjonujący rodzice zastępczy przekazują dalej
odpowiednią informację.
Poza promowaniem rodzicielstwa zastępczego w powiatach dla organizatorów istotne jest dążenie
do pozyskiwania kandydatów o wysokich kompetencjach co może doprowadzić do profesjonalizacji
rodzin zastępczych. Jeden z organizatorów wskazał, że opracował autorski program szkoleń dla
kandydatów.
Istotnym elementem jest wspieranie już funkcjonujących rodzin zastępczych. Wśród podejmowanych
działań w tym zakresie organizowane są spotkania integracyjne, profesjonalne szkolenia oraz
udzielane jest specjalistyczne wsparcie. Wśród innych założeń posiadanych strategii wskazywano na:
 Zabezpieczenie miejsc dla dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych niezawodowych.
 Minimalizację liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 Podjęcie uchwały przez Radę Miasta podwyższającej wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych.
 Przygotowywanie dokumentów strategicznych np. strategii rozwiązywania problemów
społecznych, powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej.
 Uczestnictwo w festynach organizacji pozarządowych.
 Organizację konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.
Organizatorzy, którzy nie podejmują żadnych działań mających na celu pozyskiwanie kandydatów do
pełnienia funkcji rodzin zastępczych przyznali, że dotychczasowe działania nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów. Wskazywano, że są one zbędne, ponieważ na terenie powiatu funkcjonuje
wystarczająca liczba rodzin zastępczych.
Zdania organizatorów, którzy podejmują działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów do
pełnienia funkcji rodzin zastępczych są podzielone co do ich skuteczności. 45,2% badanych oceniło
je dobrze. Jednocześnie, taki sam odsetek badanych ocenił je przeciętnie przyznając, że należałoby
podejmować ogólnopolskie kampanie dotyczące upowszechniania informacji na ten temat. Kampanie
takie powinny nieść pozytywny przekaz oraz pojawiać się z odpowiednią częstotliwością. Pojawiła się
sugestia, że działania w tym zakresie powinno prowadzić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Należałoby również rozważyć zwiększenie wysokości wynagrodzenia dla rodzin
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zastępczych zawodowych. W opinii organizatorów, problem skuteczności podejmowanych działań
jest związany z niechęcią osób w lokalnych społecznościach do pełnienia roli rodzica zastępczego.
Rysunek 13. Jak ocenia Pan/i skuteczność działań podjętych w celu pozyskiwania kandydatów do pełnienia
funkcji rodzin zastępczych? (N=31)
3,2%
6,5%
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie

45,2%

Źle
45,2%

Bardzo źle
Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Wśród form promujących rodzicielstwo zastępcze, formą wykorzystywaną przez wszystkich
organizatorów, którzy wzięli udział w badaniu jest umieszczanie informacji na stronie internetowej.
Drugą najczęściej wykorzystywaną formą promocji są informacje przekazywane bezpośrednio przez
przedstawicieli rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka (87,9% odpowiedzi). Często
wykorzystywana jest dystrybucja materiałów (plakatów, ulotek). Z takiej formy promocji korzysta
81,8% badanych organizatorów.
Tabela 21. Czy i w jaki sposób promują Państwo na terenie Państwa powiatu rodzicielstwo zastępcze? (N=33)
Wyszczególnienie

odsetek

średnia ocen

Umieszczenie informacji na stronie www
Umieszczenie informacji w lokalnych mediach (prasie, radiu, telewizji, portalach
internetowych)
Dystrybucja materiałów (plakatów, ulotek)
Organizacja wydarzeń (pikników, festynów, konferencji) z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego
Informacje przekazywane bezpośrednio przez przedstawicieli rodzin
zastępczych/rodzinnych domów dziecka
Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
rodzinnej pieczy zastępczej

100,0%

2,85

78,8%

3,46

81,8%

3,04

72,7%

3,83

87,9%

3,62

51,2%

3,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Wśród innych form promocji, nie uwzględnionych w kwestionariuszu ankiety, organizatorzy wskazali
na:
 Prowadzenie kampanii promujących rodzicielstwo zastępcze.
 Przekazywanie informacji przez kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.
 Umieszczanie reklam na służbowych samochodach.
 Umieszczanie banerów przy głównych ulicach miasta.
Jednocześnie, organizatorzy wykorzystując szkolną skalę ocen zostali poproszeni o ocenienie
skuteczności tych form promocji, które sami wykorzystują. Mimo, iż umieszczanie informacji na
stronach internetowych jest wykorzystywane przez każdego organizatora, to skuteczność takiego
działania została oceniona najniżej (średnia ocen 2,85). Najwyższą ocenę pod kątem skuteczności
przyznano organizowanym wydarzeniom z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Przybierają one
formę pikników, festynów czy konferencji. Na wykorzystywanie takiej formy promocji wskazało
72,7% organizatorów, ale średnia ocen wyniosła w tym przypadku 3,83. Wysoko oceniono także
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skuteczność tzw. poczty pantoflowej, która będzie przywoływana w dalszych częściach analizy jako
przykład dobrej praktyki bądź też jako przykład działania jakie można wykorzystywać podejmując
działania mające na celu promocję rodzicielstwa zastępczego. Średnia ocen w tym przypadku
wyniosła 3,62. Mimo, że współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystywana jest tylko przez połowę badanych organizatorów, to
ocena skuteczności takiej formy promocji została jako dość wysoka i zbliżona do skuteczności
umieszczania informacji w lokalnych mediach.
Nieco ponad co czwarty organizator pieczy zastępczej (tj. 27,3%) przyznał, że może wskazać na
działanie, które w zakresie promowania rodzinnej pieczy zastępczej przyniosło zadowalające
rezultaty i które może być wykorzystywane przez innych organizatorów. Wśród nich wskazać można
na:
 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej za pośrednictwem parafii (ogłoszenie
duszpasterskie).
 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej za pośrednictwem szkół, dotarcie do rodziców
poprzez e-dziennik. Docieranie z informacją również do przedszkoli i innych instytucji.
 Ogłoszenia w lokalnej prasie.
 Założenie konta na Facebooku i umieszczanie informacji na profilu.
 „Werbowanie" kandydatów przez funkcjonujących już rodziców zastępczych.
 Integracja rodzin zastępczych.
 Przygotowanie kalendarza na 2019 rok.
 Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w formie imprezy otwartej.
 Organizacja zespołów kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze, współpraca
interdyscyplinarna z otoczeniem społecznym, wsparcie specjalistyczne dla rodzin
zastępczych.
Podejmowane działania, które można potraktować jako swego rodzaju „dobre praktyki” skupiają się
zarówno na promowaniu samej informacji o możliwości zostania rodzicem zastępczym
(wykorzystując przy tym media społecznościowe czy pocztę pantoflową), a jednocześnie wspierając
już funkcjonujące rodziny zastępcze świadcząc im specjalistyczne wsparcie. Bezpośredni kontakt,
możliwość spotkania i rozmowy przekazującej informacje to formy promocji jakie uzyskały wysoką
ocenę co do ich skuteczności. Podejmując kolejne działania warto rozważyć skupienie się na
organizowaniu pikników i festynów z jednej strony integrujących rodziny zastępcze a z drugiej
otwarte na lokalną społeczność. Możliwość bezpośredniego przekazywania informacji, rozmowa
z drugim człowiekiem to formy promocji, które mogą być najskuteczniejsze jeśli chodzi o promowanie
rodzicielstwa zastępczego.
Poza obecnie wykorzystywanymi formami promocji, prawie co drugi organizator pieczy zastępczej
podzielił się swoim pomysłem w jaki sposób można jeszcze promować rodzicielstwo zastępcze. Są
one powiązane z wcześniejszymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami:
 Dostrzega się potrzebę i konieczność podejmowania ogólnopolskich kampanii, pokazywanie
informacji o rodzicielstwie zastępczym w telewizji ogólnopolskiej (TVN, TVP, Polsat)
i przygotowanie spotu dokumentalnego finansowanego z budżetu państwa. Istotne jest aby
przekazywane informacje kreowały pozytywny przekaz rodzicielstwa zastępczego.
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Wskazano na wykorzystywanie mediów społecznościowych (w tym umieszczenie wywiadów
z rodzicami zastępczymi na Facebooku), organizowanie wydarzeń plenerowych, na przykład
dni otwartych, wystawy twórczości wychowanków rodzinnej pieczy.
Działaniem, które może jeszcze przyczynić się do promowania rodzicielstwa zastępczego to
coroczna zmiana materiałów promocyjnych czy też promowanie wolontariatu.

Zdecydowania większość organizatorów pieczy zastępczej dostrzega konieczność prowadzenia
ogólnopolskich kampanii promujących rodzinną pieczę zastępczą. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło
łącznie prawie 94,0% badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Głos
negatywny oraz niezdecydowany miał charakter opinii jednostkowych. Konieczność i potrzeba
prowadzenia ogólnopolskich kampanii promujących rodzinną pieczę zastępczą podnoszona była
przez organizatorów pieczy zastępczej kilkukrotnie w czasie realizacji badania. Z opinią taką zgadzają
się badani niezależnie od podregionu na obszarze na którego działają. Wyjątek stanowi podregion
kaliski. Organizatorzy z tego obszaru posiadają bardzo zróżnicowane zdanie w tej kwestii.
Rysunek 14. Czy dostrzega Pan/i potrzebę prowadzenia ogólnopolskich kampanii promujących rodzinną pieczę
zastępczą? (N=33)
3,0%
3,0%
Zdecydowanie tak

12,1%

Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

81,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach oceny funkcjonowania Rysunek 15. Liczba rodzin pomocowych w poszczególnych
systemu wsparcia rodzinnych form podregionach województwa wielkopolskiego
pieczy zastępczej poruszono kwestię
dotyczącą rodzin pomocowych. 60,6%
organizatorów przyznało, że na terenie
ich powiatu funkcjonują rodziny
pomocowe. W przypadku pozostałych,
39,4%
powiatów,
przedstawiciele
rodzin zastępczych/rodzinnych domów
dziecka nie mogą skorzystać ze
wsparcia
rodzin
pomocowych.
Największa liczba rodzin pomocowych
funkcjonuje na terenie podregionu
poznańskiego, Miasta Poznań oraz
podregionu leszczyńskiego. Z kolei
najmniejsza liczba rodzin pomocowych
zlokalizowana
jest
w powiatach
podregionu kaliskiego oraz konińskiego. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego
z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej
Szczegółowe dane przedstawia mapa.
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30,0% organizatorów, którzy na terenie swoich powiatów współpracują z rodzinami pomocowymi
przyznali, że napotykają na problemy związane z ich funkcjonowaniem. Wśród nich dominują
problemy związane z ich niewystarczającą lub ograniczoną liczbą. Barierą jest również brak
kandydatów na rodziny pomocowe, a to może być wynikiem zbyt mało atrakcyjnych
i niezachęcających warunków do pełnienia tej funkcji. Opinie te korelują z odpowiedziami
organizatorów na kolejne pytanie, w którym zostali poproszeni o ustosunkowanie się do dwóch
stwierdzeń dotyczących funkcjonowania odpowiedniej liczby rodzin pomocowych oraz
zapotrzebowania na ich istnienie.
Rysunek 16. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń dotyczących rodzin pomocowych. (N=20)
Na terenie naszego powiatu funkcjonuje
odpowiednia liczba rodzin pomocowych.

20,0%

Na terenie naszego powiatu istnieje
zapotrzebowanie na funkcjonowanie rodzin
pomocowych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

20,0% badanych organizatorów przyznało, że na terenie reprezentowanego powiatu funkcjonuje
odpowiednia liczba rodzin pomocowych, a kolejne 10,0% raczej zgodziło się z taką opinią.
Z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi problem miało aż 40,0% badanych. Brak rodzin
pomocowych w sposób szczególny dostrzegają organizatorzy z Miasta Poznań. Inaczej sytuacja
wygląda w przypadku organizatorów pieczy zastępczej działających na terenie podregionu
leszczyńskiego, którzy najczęściej wskazywali, że na terenie ich powiatów funkcjonuje odpowiednia
liczba rodzin pomocowych.
Dane potwierdzają także deklarację organizatorów w kwestii tego, czy na terenie powiatu istnieje
zapotrzebowanie na funkcjonowanie rodzin pomocowych. Z taką opinią zgodziło się 85,0%
badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Przeciwnego zdania było 10,0%
organizatorów. Potrzebę taką najczęściej dostrzegają organizatorzy z podregionu Miasto Poznań,
podregionu konińskiego oraz poznańskiego.
Z problemami w powoływaniu rodzin pomocowych spotyka się łącznie 33,3% badanych
organizatorów (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Wśród napotykanych
problemów wskazano na brak osób chętnych do pełnienia tej roli. Problem z udzieleniem
jednoznacznej odpowiedzi miało 15,2% badanych. Natomiast problemów w powoływaniu rodzin
pomocowych nie ma łącznie 51,5% organizatorów pieczy zastępczej. Trudności te częściej mają
organizatorzy powiatów zlokalizowanych w podregionie Miasto Poznań. Rzadziej dotyczą one
organizatorów powiatów podregionu pilskiego, poznańskiego oraz konińskiego.
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Rysunek 17. Czy spotykają się Państwo z problemami dotyczącymi powoływania na terenie Państwa powiatu
rodzin pomocowych? (N=33)
9,1% 6,1%
Zdecydowanie tak
Raczej tak

27,3%

Nie wiem/trudno powiedzieć
42,4%

Raczej nie
Zdecydowanie nie

15,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego
W ramach realizowanego badania, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, uwzględniając kilka
cech społeczno-demograficznych zostali poproszeni o próbę stworzenia typowego profilu rodzin
danego typu. Co istotne, zdarzały się odpowiedzi, w których trudno było wskazać tylko jeden wariant
na przykład w odniesieniu do wieku. Dlatego też w przypadku niektórych aspektów przedstawiono po
dwie najczęściej wskazywane odpowiedzi. Mimo, to udało stworzyć się typowy portret
przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej. We wszystkich typach rodzin zastępczych oraz
w przypadku rodzinnego domu dziecka organizatorzy zgodnie wskazali, że rolę te pełnią zawsze
małżeństwa. W przypadku płci w odniesieniu do każdego typu rodziny wskazano na kobietę, co może
wskazywać, że w małżeństwach pełniących rolę rodziny zastępczej, to kobieta głównie sprawuje
opiekę nad dziećmi. W kwestii wieku, zauważyć można, że „najstarszą” rodziną jest rodzina
zastępcza spokrewniona. W tym przypadku dwiema najczęściej wskazywanymi kategoriami
wiekowymi był przedział wiekowy od 51 do 60 lat oraz od 61 do 70 lat. Za „najmłodszą” rodzinę,
organizatorzy wskazali na rodzinę zastępczą niezawodową oraz rodzinę zastępczą zawodową.
Rodzina spokrewniona wyróżnia się również innymi cechami społeczno-demograficznym. Jako
jedynej przypisywano najczęściej posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz brak
aktywności zawodowej – są to najczęściej renciści lub emeryci. Pozwala to wnioskować, że rodzinę
spokrewnioną często tworzą dziadkowie dla swoich wnuków. Podejmując się tej roli, nie chcą oni
dopuścić do sytuacji, w której dzieci nie będą wychowane w rodzinie biologicznej. W kwestii
wykształcenia, przedstawiciele pozostałych typów rodzin, to osoby posiadające wykształcenie średnie
lub policealne oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz osoby aktywne zawodowo.
Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.
Tabela 22. Odnosząc się do wyodrębnionych cech społeczno-demograficznych, proszę spróbować stworzyć
typowy profil rodzin danego typu w odniesieniu do tego pełni funkcję rodzica zastępczego/prowadzi rodzinny
dom dziecka? (N=33)
Typ rodziny
Aktywność
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Stan cywilny
zawodowa
Rodzina zastępcza
Zasadnicze
Rencista/
Kobieta
51-60/61-70 lat
Małżeństwo
spokrewniona
zawodowe
emeryt
Rodzina zastępcza
Średnie lub
Osoba aktywna
Kobieta
41-50 lat
Małżeństwo
niezawodowa
policealne
zawodowo
Rodzina zastępcza
Średnie lub
Osoba aktywna
Kobieta
41-50 lat
Małżeństwo
zawodowa
policealne
zawodowo
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Typ rodziny
Rodzina zastępcza
pełniąca funkcję
pogotowia
rodzinnego
Rodzina zastępcza
zawodowa
specjalistyczna
Rodzinny dom
dziecka

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Stan cywilny

Aktywność
zawodowa

Kobieta

41-50/51-60 lat

Średnie lub
policealne

Małżeństwo

Osoba aktywna
zawodowo

Kobieta

41-50/51-60 lat

Małżeństwo

Osoba aktywna
zawodowo

Kobieta

51-60/41-50 lat

Małżeństwo

Osoba aktywna
zawodowo

Średnie lub
policealne/
Wyższe
Wyższe/Średnie
lub policealne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Obszerne informacje na temat powodów umieszczania dzieci poza ich rodzinami naturalnymi szeroko
są przedstawiane w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych, które przygotowują organizatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej. Z tego też powodu, w kwestionariuszu ankiety zapytano jedynie
o ubóstwo jako o potencjalną przyczynę tego zjawiska. Tylko jeden organizator przyznał, że na
terenie powiatu zdarzają się przypadki w którym z powodu biedy dzieci umieszczane są
w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Dzieje się to na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Przypadki takie mają miejsce na terenie podregionu pilskiego. Co istotne,
w zdecydowanej większości powiatów ubóstwo nie jest przyczyną, która powoduje, że dziecko
funkcjonuje poza swoją naturalną rodziną. Odpowiedzi takiej udzieliło 94,0% badanych
organizatorów.
Wychodząc poza sprawozdania, organizatorzy wskazali poproszeni o wskazanie powodów
umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, które nie są ujęte w sprawozdaniu
rzeczowo-finansowym wprost i zawierają się w kategorii „inne”. W jej obrębie najczęściej
wskazywano na porzucenie dziecka przez rodziców, pobyt w zakładzie karnym lub problem
z prawem, nieletniość rodziców oraz problem uzależnienia rodziców. Wśród przyczyny wskazywano
także na:
 Pozostawienie dziecka w szpitalu.
 Bezradność w sprawach wychowawczo-opiekuńczych, niedojrzałość emocjonalną rodziców,
zaniedbanie wychowawcze.
 Bezdomność.
 Choroby rodziców (niepełnosprawność lub choroby psychiczne).
 Migracja rodziców za pracą do innych państw.
 Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe.
 Przemoc.
 Ubezwłasnowolnienie rodziców.
Wskazywano także, że powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to często złożony zespół
przyczyn. Mogą pojawiać się sytuacje w których trudno jednoznacznie wskazać tylko jeden czynniki,
który sprawił, że dziecko nie przebywa w swojej rodzinie biologicznej.
W ramach sposobu opisu funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej istotne było poznanie
podstaw na jakich w poszczególnych powiatach dokonuje się doboru dzieci do poszczególnych form
rodzinnej pieczy zastępczej. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią stanowiła kwestia wieku oraz
orzeczenie sądu. Pozwalają one wnioskować, że podstawy te w dużej mierze mają charakter
formalny. Dopiero kolejne odpowiedzi pozwalają wnioskować, że powiaty podejmują decyzje na
podstawie doświadczeń poszczególnych rodzin zastępczych, wolnych miejsc w pieczy zastępczej, ale
także na podstawie stanu zdrowia dziecka oraz jego sytuacji życiowej. Kilkukrotnie wskazano również
na płeć dziecka. Ponadto, podkreślono kwestie związane z:
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Miejscem zamieszkania rodziny biologicznej aby umożliwić kontakt z rodziną pochodzenia
dziecka.
Rozeznaniem potrzeb dzieci i dokonanie wyboru rodziny, która będzie potrafiła je zaspokoić.
Stanem zdrowia dziecka.
Decyzje takie podejmowane są przez pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej czy też przez zespół ds. oceny.

45,5% badanych organizatorów pieczy zastępczej przyznało, że na terenie ich powiatów istnieją
kryteria doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej. Najczęściej na ich
posiadanie wskazali organizatorzy z terenu Miasta Poznań, podregionu poznańskiego oraz
podregionu leszczyńskiego. Kryteria te w dużej mierze pokrywają się z udzielonymi odpowiedziami na
pytanie o podstawy doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej. Wskazano na
kryteria związane z dziećmi, tj. wiek, stan zdrowia, płeć, sytuację życiową, sytuację prawną,
częstotliwość kontaktów z rodziną pochodzenia dziecka. Drugą grupę stanowią kryteria związane
z rodzinami zastępczymi. Uwzględnia się gotowość i możliwość rodziny na przyjęcie kolejnego
dziecka, liczba dzieci już przebywających w danej rodzinie, ale również kompetencje i doświadczenie
rodziny. Co istotne, organizatorzy w swoich odpowiedziach często łączyli kryteria związane zarówno
z dziećmi jak i przedstawicielami rodzin zastępczych, co pozwala wnioskować, że w przypadku
podejmowania tej decyzji istotne jest kierowanie się możliwościami i potrzebami obu stron.
W opinii organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, najczęściej występujący problemem
w rodzinnych formach pieczy zastępczej dotyczy problemów wychowanków z nauką. Odpowiedzi
takiej udzieliło 90,9% badanych. Rodziny zastępcze mają także problemy w kontakcie z rodziną
biologiczną wychowanków (69,7% wskazań) oraz samych wychowanków z rodziną biologiczną
(66,7% wskazań). Problem, który został wskazany jako najrzadziej występujący dotyczy problemów
finansowych rodzin zastępczych (6,1% wskazań) oraz problemów w relacjach z najbliższym
otoczeniem (9,1% wskazań). Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.
Tabela 23. Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy zastępczej?
(N=33)
Wyszczególnienie

odsetek

Problemy wychowanków z nauką

90,9%

Problemy rodziców zastępczych w kontakcie z rodziną biologiczną wychowanków

69,7%

Problemy wychowanków w kontakcie z rodziną biologiczną

66,7%

Problemy wychowanków w relacjach z rówieśnikami

57,6%

Agresja fizyczna lub słowna wychowanków

54,5%

Poczucie przeciążenia obowiązkami nad wychowankami

51,5%

Problemy z adaptacją wychowanków w rodzinie zastępczej

45,5%

Poczucie braku wiedzy/kwalifikacji/umiejętności, by poradzić sobie z problemami wychowanków

39,4%

Nałogi wychowanków

36,4%

Pogorszenie relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi
Problemy w relacjach z otoczeniem (sąsiadami, znajomymi, współpracownikami)

21,2%
9,1%

Problemy finansowe rodzin zastępczych

6,1%

Inne

15,2%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Ponadto, badani organizatorzy wskazali, że problemy jakie występują w rodzinnych formach pieczy
zastępczej dotyczą także braku chęci do podnoszenia kwalifikacji przez rodziców zastępczych, niskich
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kompetencji wychowawczych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, brak współpracy sądu
z rodzinami zastępczymi oraz szczególnie trudnego zachowania podopiecznych w okresie dorastania.
W opinii 42,4% organizatorów, wystąpienie tych problemów raczej może doprowadzić do
rezygnacji z pełnienia funkcji rodzicny zastępczej. Zdecydowanie z taką opinią zgodziło się 9,1%
badanych. Nieco ponad co czwarty organizator przyznał, że występowanie problemów raczej nie
powinno doprowadzić aż do rozwiązania rodziny zastępczej czy też rodzinnego domu dziecka. Co
istotne, aż 70,6% organizatorów wskazało na działania, które pomogą zapobiegać i minimalizować
ryzyko rezygnacji z roli rodzica zastępczego. Istotną rolę odgrywa edukacja rodzin zastępczych –
organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze, grupy wsparcia, grupy
samopomocowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu,
superwizja. Ważną rolę odgrywa także intensywna praca koordynatora z rodziną i realna pomoc
udzielana w sytuacji kryzysowej.
Rysunek 18. Czy w Pana/i opinii występowanie tych problemów może doprowadzić do rezygnacji z tworzenia
rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka? (N=33)
9,1%
Zdecydowanie tak

27,3%

Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć
42,4%

Raczej nie
Zdecydowanie nie

21,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Łącznie, 27,2% organizatorów przyznało, że w swojej pracy z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi
domami dziecka spotyka się ze zjawiskiem „quasi-adopcji” (suma odpowiedzi „bardzo często” oraz
„często”). Jednakże najliczniejsza grupa badanych organizatorów przyznała, że z tym zjawiskiem
spotyka się rzadko (tj. 42,4% wskazań). Sytuacja w której rodzice zastępczy sprawują opiekę nad
dzieckiem, gdzie dziecko funkcjonuje w rodzinie jak dziecko przysposobione, bez odpowiedniej
procedury zdaniem 12,1% badanych powiatów występuje bardzo rzadko. Również taki sam odsetek
badanych przyznał, że nigdy nie spotyka się zjawiskiem „quasi-adopcji”.
Rysunek 19. Jak często w swojej pracy z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka spotyka się Pan/i
ze zjawiskiem „quasi-adopcji”? (N=33)
12,1% 3,0%

Bardzo często
24,2%

12,1%

Często
Nie wiem/trudno powiedzieć
Rzadko

6,1%

Bardzo rzadko
Nigdy, w ogóle się nie spotykam

42,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej
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Więzi z dzieckiem i związek emocjonalny z dzieckiem to najczęściej wskazywana przyczyna
występowania opisywanego zjawiska. Ponadto, zwracano uwagę na kwestię związaną z finansami,
a co za tym idzie chęcią zachowania świadczeń z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi. Ich utrata
mogłaby przyczynić się do pogorszenia się sytuacji ekonomicznej rodziny. Jak wskazano poniżej,
dalsze wsparcie rodzin, które zdecydowałoby się na przysposobienie dziecka zminimalizowałoby
niechęć bądź też obawy rodzin zastępczych do zostania rodziną adopcyjną. Zbyt długi czas
oczekiwania w sądach bądź nieuregulowana sytuacja prawna dziecka, to również elementy, które
mogą przyczynić się do występowania zjawiska. Niewystarczająca jest ciągle wiedza rodzin
zastępczych na temat tego jaki jest nadrzędny cel rodzinnej pieczy zastępczej. Mogą mieć oni również
obawy czy podołają roli rodzica adopcyjnego, czy poradzą sobie z trudnościami i czy jako rodzina
adopcyjna będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie ich rozwiązywania.
Mimo, że niewielu organizatorów na terenie swojego powiatu spotyka się ze zjawiskiem „quasiadopcji”, wskazują na działania, których podejmowanie może przyczynić się do minimalizowania tego
zjawiska. Wśród nich wskazać można na uproszczenie procedur adopcyjnych i zmiana przepisów
prawa. W tym obszarze zasugerowano, że należałoby skrócić ustawowy czas 18 miesięcy na
pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej lub szybsze pozbawienia praw rodziców biologicznych,
np. obligatoryjnie po upływie roku przebywania w pieczy zastępczej bez względu na inne kryteria.
Ponadto, należałoby kierować się celami ustawy i ograniczać pobyty długoterminowe dzieci
w rodzinnej pieczy zastępczej i kłaść nacisk na to, że w tej dziecko powinno przebywać w czasie kiedy
oczekuje na powrót do rodziny biologicznej lub do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej. Istotna
w tym zakresie byłaby edukacja rodzin zastępczych, że pełniona przez nich rola jest rolą, która
powinna mieć charakter czasowy. Pomocne mogłyby być również konkretne uregulowania prawne
obligujące sądy do szybkiego podejmowania decyzji w sprawie powrotu dziecka do rodziny
biologicznej bądź pozbawienia jej władzy rodzicielskiej. Dostrzega się również konieczność
zintensyfikowania pracy asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z rodzinami
polegająca na edukacji i uświadamianiu, że istnieje możliwość zostania opiekunem prawnym dziecka
czemu sprzyjać mogą również zmiany związane z uproszczeniem procedur adopcyjnych. Rodziców
zastępczych należy także edukować i wskazywać jakie korzyści może odnieść dziecko w związku
z regulacją swojej sytuacji prawnej. Ponadto, należałoby:
 Udzielać szerokiego i specjalistycznego wsparcia (psychologicznego, finansowanego)
rodzinom, które zdecydowały się na przysposobienie dziecka i uregulowanie jego sytuacji
prawnej.
 Prowadzenie ogólnopolskich kampanii w zakresie promowania nie tylko rodzinnych form
pieczy zastępczej, ale także możliwości zostania rodziną adopcyjną.
 Pracować z rodziną biologiczną dziecka by zwiększyć szanse na jego powrót.
Katalog tych działań jest bardzo szeroki i aby był skuteczny, poszczególne działania powinny być
kierowane do różnych stron, zarówno do rodziny biologicznej, jak i rodziny zastępczej. Istotne byłyby
również zmiany w prawodawstwie, które umożliwiłyby skrócenie czasu przebywania dziecka
w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Zdiagnozowanie potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
Koordynację wsparcia udzielanego przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej można
przedstawić jako zespół działań podejmowanych na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich dotyczy
organizacji pracy własnej powiatu. Organizator zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej. W niektórych powiatach zatrudnieni są również inni specjaliści. Często tworzony jest
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zespół ds. pieczy zastępczej, który pracuje pod kierunkiem kierownika działu ds. pieczy zastępczej.
Koordynatorzy utrzymują kontakt zarówno z rodziną, ale także szkołą do której uczęszcza
wychowanek i specjalistami, jeśli ten korzysta z ich pomocy. To również bieżący kontakt z sądem
rejonowym i ośrodkami adopcyjnymi oraz współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci
i rodzin.
Drugą płaszczyzną jest bezpośrednia praca z rodziną – bieżący kontakt osobisty lub telefoniczny
z częstotliwością dopasowaną do potrzeb rodziny, wizyty w miejscu zamieszkania rodzin oraz próba
odpowiadania na pojawiające się problemy, trudności i wyzwania z jakimi muszą mierzyć się rodzice
zastępczy. Diagnozowane są problemy, opracowywane są indywidualne plany wsparcia, ustalany jest
rodzaj wsparcia oraz działania jakie należy podjąć by rozwiązać zaistniałą sytuację. Przedstawiciele
rodzinnych form pieczy zastępczej liczyć mogą na wsparcie materialne, psychologiczne czy
szkoleniowe. Możliwe jest również korzystanie z grup wsparcia, spotkań integracyjnych z innymi
rodzicami na przykład w formie pikników.
Organizatorzy pieczy zastępczej pozytywnie oceniają sposób w jaki koordynują wsparcie udzielane
przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej. Odpowiedzi takiej łącznie udzieliło 90,9%
badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Problem z udzieleniem
jednoznacznej odpowiedzi miało 9.1% badanych. Żaden z organizatorów biorących udział w badaniu
nie ocenił tego aspektu negatywnie.
Rysunek 20. Czy przyjęty przez Państwa sposób koordynowania wsparcia udzielanego przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej jest skuteczny? (N=33)
9,1%
Zdecydowanie tak

27,3%

Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

63,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Wśród propozycji, które należałoby usprawnić, organizatorzy wskazali na zwiększenie liczby
zatrudnianych koordynatorów jak zatrudnianych specjalistów (tj. pedagoga i psychologa) co zwiększy
przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej i rodzinnych domów dziecka szasnę na
korzystanie z specjalistycznego wsparcia. Wskazano także na potrzebę organizowania większej ilości
szkoleń dla koordynatorów pieczy zastępczej, co umożliwi przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Zmianie wymaga kwota świadczeń dla rodzin, którą należałoby zwiększyć. Ten element jak również
i zmiana przepisów, to aspekty, których zmiany wymagają działań na poziomie rządowym.

Usamodzielnienie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
Wiek, w którym wychowankowie najczęściej rozpoczynają proces usamodzielnienia to 18 rok życia
– odpowiedzi takiej udzieliło 36,4% organizatorów. Drugim najczęściej wskazywanym wiekiem był
17 rok życia (18,2% odpowiedzi). Wiek w jakim wychowankowie rozpoczynają ten proces na
podstawie wskazać organizatorów określić można jak przedział wiekowy od 15 do 23 roku życia.
Wskazywano na przedział wiekowy od 15 do 23 roku życia. Rozpoczęcie procesu usamodzielnia
w bardzo zróżnicowanym wieku rozpoczynają wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej z terenu
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podregionu leszczyńskiego. Jest to również podregion w którym najczęściej proces usamodzielniania
rozpoczynany jest najwcześniej.
Rysunek 21. Proszę wskazać w jakim wieku w Państwa powiecie usamodzielniani wychowankowie najczęściej?
(N=33)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Przedział wiekowy w ramach którego wychowankowie najczęściej kończą proces usamodzielniania to
przedział wiekowy między 22 a 26 rokiem życia. Najczęściej do usamodzielnienia dochodzi kiedy
wychowanek ma 25 lat (odpowiedzi takiej udzieliło 57,6% badanych). Natomiast, zdaniem co
piątego respondenta jest to 24 rok życia wychowanka. Pojedyncze wskazania dotyczyły 22 (dotyczy to
wychowanków z obszaru podregionu leszczyńskiego) i 23 roku życia (wychowankowie z obszaru
podregionu konińskiego i Miasta Poznań).
Pomoc na kontynuowanie nauki to forma wsparcia z jakiego korzystają usamodzielniani
wychowankowie we wszystkich badanych powiatach. Pomoc na usamodzielnienie udzielana jest
przez 97,0% organizatorów, z kolei pomoc na zagospodarowanie przez 93,9%. Formą wsparcia
z której wychowankowie korzystali najrzadziej to pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Odpowiedzi takiej
udzieliło zaledwie 15,2% przedstawicieli powiatów biorących udział w badaniu. Szczegółowy rozkład
uzyskanych odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.
Tabela 24. Z jakich form
wychowankowie? (N=33)

wsparcia

w Państwa

powiecie

Wyszczególnienie

najczęściej

korzystają

usamodzielniani

odsetek

Pomoc na kontynuowanie nauki

100,0%

Pomoc na usamodzielnienie

97,0%

Pomoc na zagospodarowanie
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

93,9%

Pomoc prawna

66,7%

Pomoc psychologiczna

63,6%

54,5%
15,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

27,3% badanych organizatorów zgodziło się z opinią, że wsparcie kierowane do usamodzielnianych
wychowanków jest wystarczające i adekwatne do ich potrzeb. Przeciwnego zdania była ponad
połowa badanych, która przyznała, że widzi potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia
kierowanego do usamodzielnianych wychowanków o inne formy wsparcia. Potrzebę taką najczęściej
widzą organizatorzy z terenu podregionu Miasta Poznań oraz podregionu leszczyńskiego.
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Rysunek 22. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do usamodzielnianych
wychowanków o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=33)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Wśród form pomocy o które należałoby uzupełnić katalog wsparcia kierowany do usamodzielnianych
wychowanków znalazły się następujące propozycje:
 Wyższa pomoc na kontynuowanie nauki.
 Pomoc w uzyskaniu dostępu do mieszkań, większa liczba mieszkań chronionych, socjalnych,
komunalnych. Pomoc w tym obszarze mogłaby również dotyczyć dofinansowania do czynszu.
Wskazano, że zabezpieczenie mieszkań powinno należeć do obowiązków powiatu.
 Poradnictwo zawodowe oraz finansowanie rozwoju kompetencji usamodzielnianych
wychowanków na przykład poprzez opłacania kursu na prawo jazdy.
 Wsparcie terapeutyczne.
Za niezbędne jeden z organizatorów wskazał utworzenie narzędzia do standaryzacji pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz możliwość monitorowania
funkcjonowania wychowanków przez minimum rok od momentu opuszczenia rodziny zastępczej.
Ponadto, badani organizatorzy przyznali, że wsparcie udzielane wychowankom nie powinno być
uzależnione od kryterium dochodowego.
Tylko 6,1% badanych organizatorów rodzinnej pieczy przyznało, że na terenie powiatu w najbliższych
latach będzie malało zapotrzebowanie na liczbę rodzin zastępczych. Zdaniem 36,4% badanych
sytuacja będzie stabilna i zapotrzebowanie nie będzie ani rosło ani malało. Natomiast zdecydowana
większość organizatorów (tj. 57,6%) przyznała, że najbliższych latach zapotrzebowanie na rodziny
zastępcze będzie rosło.
Rysunek 23. Jak, w Pana/i opinii kształtować się będzie zapotrzebowanie na liczbę rodzin zastępczych na
terenie powiatu w najbliższych latach? (N=33)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Wzrost zapotrzebowanie na rodziny zastępcze szczególnie dostrzegają organizatorzy z terenu
podregionu leszczyńskiego, konińskiego oraz poznańskiego.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Na realizację projektów w ramach pieczy zastępczej, które były finansowane ze środków
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wskazało 87,9% organizatorów
biorących udział w badaniu. Ci, którzy nie skorzystali z takiej możliwości przyznają, że nie mają
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odpowiedniej wiedzy w temacie bądź na terenie ich powiatu nie wystąpiła taka potrzeba. Przyznano
również, że nieposiadanie partnera projektu uniemożliwiło złożenie wniosku. Organizatorzy starają
się także korzystać z innych źródeł o zdecydowanie mniej zbiurokratyzowanych procedurach.
Realizowane projekty, które zostały sfinansowane ze środków WRPO wielokrotnie miały na celu
poprawę dostępu do usług społecznych, asystenckich, opiekuńczych czy też zdrowotnych
w poszczególnych powiatach. Ich celem było także przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy
zastępczej.
Badanych organizatorów pieczy zastępczej cechuje duża świadomość i wiedza na temat tego na
jakiego rodzaju działania dotyczące pieczy zastępczej można pozyskać środki w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozytywnie swoją wiedzę na ten temat
łączenie oceniło 97,0% badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Tylko jeden
badany przyznał, że takiej wiedzy w ogóle nie posiada.
Rysunek 24. Czy wiedzą Państwo, gdzie zdobyć informacje na temat finansowania projektów w ramach pieczy
zastępczej ze wsparcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020?
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57,6%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Badani organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej posiadają wiedzę z zakresu tego, gdzie można
znaleźć informacje na temat finansowania projektów w ramach pieczy zastępczej przy wykorzystaniu
środków z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Łącznie 97,0% badanych przyznało, że wie
gdzie takich informacji poszukiwać.
Organizatorom przedstawiono kryteria dostępu i oceny konkursów w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz poddano ocenie zasadność ich
uwzględniania. Za właściwe uznano kryterium grupy docelowej (97,0% wskazań), kryterium okresu
realizacji projektu i doświadczenia Wnioskodawcy (po 87,9% wskazań). Właściwie jest także
stosowanie kryterium trafności projektu i tworzenia nowych miejsc świadczenia usług/
deinstytucjalizacji (po 81,8% wskazań).
Najczęściej organizatorzy pieczy zastępczej za wskaźnik zbędny uznawali kryterium „Projekt jest
realizowany przez podmiot ekonomii społecznej lub organizację pozarządową lub podmiot, o którym
mowa w art. 3. ust 3 pkt. 1 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie lub w partnerstwie z takim podmiotem”. Odpowiedzi takiej udzieliło 57,6%
organizatorów. Prawie co drugi badany przyznał, że zbędnym wskaźnikiem jest również wskaźnik
związany z liczbą wniosków. Szczegółowy rozkład uzyskanych odpowiedzi prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 25. Co sądzą Państwo o poszczególnych kryteriach dostępu i oceny konkursów w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020? (N=33)
Wskaźnik jest
Wskaźnik jest
Wskaźnik należy
właściwy
zbędny
zmodyfikować
Kryterium okresu realizacji projektu
87,9%
6,1%
6,1%
Kryterium liczby wniosków

51,5%

45,5%

3,0%

Kryterium doświadczenia Wnioskodawcy

87,9%

12,1%

0,0%

Kryterium trafności projektu

81,8%

18,2%

0,0%

Kryterium grupy docelowej

97,0%

3,0%

0,0%

Kryterium tworzenia nowych miejsc świadczenia
usług/deinstytucjalizacji
Kryterium dotyczące projektów
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, które
obejmują restrukturyzację istniejących placówek
Projekt jest realizowany przez podmiot ekonomii
społecznej lub organizację pozarządową lub
podmiot, o którym mowa w art. 3. ust 3 pkt. 1
z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie lub
w partnerstwie z takim podmiotem
Kryterium dotyczące projektów zintegrowanych

81,8%

15,2%

3,0%

63,6%

33,3%

3,0%

39,4%

57,6%

3,0%

48,5%

48,5%

3,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

W przypadku niektórych kryteriów wskazano w jaki sposób należałoby je zmodyfikować:
 Kryterium okresu realizacji projektu – zasugerowano wydłużenie okresu realizacji projektu,
możliwość realizacji projektów wieloletnich (tj. 4 bądź 5 letnich).
 Projekt jest realizowany przez podmiot ekonomii społecznej lub organizację pozarządową
lub podmiot, o którym mowa w art. 3. ust 3 pkt. 1 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub w partnerstwie z takim podmiotem.
W obszarze tego kryterium dostrzega się problem we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, niewystarczające przygotowanie bądź nieposiadanie osób posiadających
kwalifikacje niezbędne do realizowania tego rodzaju projektu. Rodzi to problemy na przykład
w jego rozliczeniu.
Wśród propozycji kryteriów, które mogłyby zostać wykorzystywane w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, organizatorzy wskazali na:
 Celowość projektu.
 Kryterium dochodowe.
 Komplementarność udzielanego wsparcia grupom docelowym.
 Kryterium dotyczące specyfiki potrzeb powiatu w obszarze dziecka i rodziny.
 Kryterium wkładu własnego.
 Niepełnosprawność.
 Obowiązek posiadania partnera.
 Udział własny wnioskodawcy.
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Organizatorzy pieczy zastępczej są zainteresowani realizacją projektu finansowanego ze środków
WRPO. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie niespełna 70,0% badanych (suma odpowiedzi
„zdecydowanie tak” oraz „raczej”). Co piąty badany przyznał, że jest mu trudno odpowiedzieć na to
pytanie.
Rysunek 25. Czy Pana/i instytucja jest zainteresowana realizacją projektu w ramach pieczy zastępczej
finansowanego ze środków WPRO? (N=33)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Czynnikiem zniechęcającym do korzystania ze środków WRPO w celu finansowania projektów z
obszaru pieczy zastępczej może być wskazana przez jednego z badanych nadmierna biurokracja przy
ubieganiu się o środki.
Poniższa tabela przedstawia projekty, jakie w ramach pieczy zastępczej organizatorzy chcieliby
zrealizować korzystając ze środków WRPO.
Tabela 26. Przykładowe projekty i działania, które chcieliby realizować organizatorzy pieczy zastępczej ze
środków WRPO
Grupa docelowa
Rodzaj projektu/działania
Mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków
Szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej na przykład
trening samodzielności
Usamodzielniani
Zajęcia ze specjalistami dla wychowanków
wychowankowie
Dofinansowanie do kursów zawodowych dla usamodzielnianych wychowanków i szkoleń
podnoszących kwalifikacje zarodowe (na przykład kurs prawo jazdy)
Projekty na rzecz integracji osób usamodzielnianych
Podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych
Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, w tym również szkolenia
Rodziny zastępcze
wyjazdowe także dla rodzin zastępczych z dziećmi
Integracja rodzin zastępczych
Kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze i pozyskiwanie kandydatów
Restrukturyzacji placówki
Zatrudnienie dodatkowych specjalistów
Organizatorzy
pieczy zastępczej Wsparcie szkoleniowe pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
Zwiększenie środków na infrastrukturę, wyposażenie
Wsparcie zatrudniania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej
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Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form pieczy
zastępczej i ich wychowanków
63,6% organizatorów biorących udział w badaniu ankietowym dobrze oceniło obecnie
funkcjonujący w powiecie system wspierania rodzinnej pieczy zastępczej. Odpowiedzi takiej
najczęściej udzielali przedstawiciele powiatów podregionu Miasta Poznań, podregionu
leszczyńskiego, kaliskiego i poznańskiego. Bardzo dobrze został on oceniony przez 15,2%
organizatorów.
Rysunek 26. Jak ocenia Pan/i obecnie funkcjonujący w powiecie system wspierania rodzinnej pieczy
zastępczej? (N=33)
3,0%
18,2%

15,2%

Bardzo dobrze
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Nie wiem/trudno powiedzieć
Źle
Bardzo dobrze

63,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Pozytywna ocena funkcjonującego systemu jest przede wszystkim wynikiem jego dobrego odbioru
i postrzegania ze strony rodzin zastępczych. Organizatorzy podkreślą, że każda rodzina objęta jest
wsparciem koordynatora oraz specjalistów, którzy na bieżąco udzielają pomocy rodzinom
w rozwiązaniu pojawiających się problemów i trudności. Kontakt i relacje z rodzinami są dobre.
Podejmowane są działania na rzecz integracji i wzajemnego wspierania się rodziców zastępczych.
Przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej mają dostęp do wszystkich podstawowych form wsparcia.
Ponadto, organizatorzy wskazują, że minimalny jest odsetek dzieci umieszczanych w instytucjonalnej
pieczy zastępczej. Jest to efekt częstego prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców
zastępczych. Powiaty wskazują, że są w stanie zapewnić opiekę każdemu dziecku, które jej
potrzebuje. Wskazuje się również na odpowiednią liczbę pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej
oraz posiadanie infrastruktury, która umożliwia realizację różnorodnych form wsparcia – szkoleń,
spotkań czy grup wsparcia.
Wśród mocnych stron systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poszczególni
organizatorzy nawiązywali do wcześniej przekazywanych i zasygnalizowanych kwestii. Wśród
aspektów, które przez respondentów oceniane są jako pozytywne i mocne wskazano między
innymi:
 „Dobry kontakt z funkcjonującymi rodzinami zastępczymi, ich przekonanie, że warto korzystać
z naszego profesjonalnego wsparcia”; „wzajemne wsparcie rodzin zastępczych”
 „Dostateczna ilość miejsc opieki dla dzieci z naszego terenu, dzieci nie oczekują na termin
umieszczenia w pieczy zastępczej”; „Liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, która jest wynikiem szeroko prowadzonej akcji promującej rodzicielstwo
zastępcze; „System wydajny, spójny, integrujący środowisko, skuteczny - powroty dzieci do
rodzin biologicznych i brak umieszczeń w placówkach opiekuńczo- wychowawczych”
 „Kompleksowość wsparcia”; „Odpowiednia ilość zatrudnionych koordynatorów,
organizowanie grup wsparcia, dostępność do specjalistów”
 „Przychylność władz samorządowych”
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 „Punktualność wypłacenia świadczeń”
 „Realizowanie systemu zgodnie z ustawą”
Jednocześnie, podczas realizacji badania ilościowego poruszono również kwestię słabych stron
systemu wspierania pieczy zastępczej w poszczególnych powiatach. Udzielone odpowiedzi zostały
w poniższej tabeli przedstawione w odniesieniu do poszczególnych grup, których dotyczą.
69,7% badanych organizatorów przyznało, że dostrzega i potrafi wskazać problemy na których
należałoby się skupić w celu usprawnienia pieczy zastępczej w powiecie. Pozostali nie potrafili
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wśród wskazywanych problemów pojawiły się
kwestie związane z wspieraniem poszczególnych grup:
 Rodziny zastępcze. Dostrzega się problem wypalania się rodzin zastępczych. Dla
organizatorów wyzwaniem jest brak środków na specjalistyczne szkolenia, ograniczona
dostępność do specjalistycznego wsparcia, organizowanie terapii dla dzieci przebywających
w pieczy. Zmianie, zdaniem badanych powinno ulec (tj. wzrosnąć) wynagrodzenie dla rodzin
zastępczych zawodowych. Weryfikowani powinni być kandydaci na spokrewnioną rodzinę
zastępczą.
 Usamodzielniani wychowankowie. Przede wszystkim podkreśla się problem wychowanków
z uzyskaniem samodzielności w kwestii warunków mieszkaniowych.
 Organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Dostrzega się potrzebę
zatrudnienia większej liczby osób, w tym zwłaszcza specjalistów (np. psychologa, stworzenie
psychiatry dziecięcego, terapeuty uzależnień). Biorący udział w badaniu organizatorzy
przyznali także, że na trenie ich powiatu istnieje potrzeba utworzenia pogotowia rodzinnego
czy też skuteczniejsze promowanie rodzicielstwa zastępczego.
Pomoc w edukacji dzieci, wsparcie psychologiczne dla dzieci oraz wsparcie psychologiczne dla
rodziców zastępczych to trzy najczęściej wskazywane potrzeby przedstawicieli rodzinnych form
pieczy zastępczej. Uzyskały odpowiednio 72,7%, 69,7% i 66,7% wskazań. Zdaniem organizatorów
potrzeb te związane są również z zorganizowaniem wypoczynku dla rodziców zastępczych oraz
pomocy w kontakcie z rodzicami biologicznymi dzieci. Zdaniem organizatorów, najmniej ważną
potrzebą rodzin zastępczych jest pomoc w kwestiach organizacyjnych (dowozy/dojazdy dzieci
z niepełnosprawnością, umawianie wizyt u specjalistów, odbieranie dzieci ze szkoły), kwestie bytowe
czy aspekty formalno-prawne. Ocena ta może być wynikiem sprawnego i skutecznego organizowania
wspierania pieczy zastępczej w poszczególnych powiatach. Organizatorzy wskazywali, że dobrze
oceniają obecnie funkcjonujący w powiecie sposób wspierania rodzinnej pieczy zastępczej.
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Rysunek 27. Jak Proszę wskazać najważniejsze potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
związane z? (N=33)
Kwestie bytowe (na przykład pomoc rzeczowa,
mieszkaniowa)

21,2%
45,5%

Kwestie materialne (wsparcie finansowe)
Aspekt formalno-prawny (na przykład pomoc prawna)

24,2%
69,7%

Wsparcie psychologiczne dla dzieci
Wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych (np.
radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci)

66,7%
72,7%

Pomoc w edukacji dzieci

63,6%

Pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci
Kwestie organizacyjne (dowozy/dojazdy dzieci z
niepełnosprawnością, umawianie wizyt u specjalistów,…

18,2%
63,6%

Zorganizowanie odpoczynku dla rodziców zastępczych
Opieka (przypilnowanie dzieci)

0,0%

24,2%
20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

21,2% organizatorów biorących udział w badaniu przyznało, że oferowane wsparcie rodzinnej pieczy
zastępczej nie jest adekwatne do ich potrzeb. Przeciwnego zdania było 39,4% ankietowanych, dla
których obecnie oferowane wsparcie jakie otrzymują przedstawiciele rodzinnych form pieczy
zastępczej jest wystarczające i adekwatne do ich potrzeb. Taki sam odsetek organizatorów nie był
w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Rysunek 28. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form
pieczy zastępczej o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=33)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Wśród rodzajów wsparcia jakie byłoby adekwatne do potrzeb przedstawicieli rodzinnej formy pieczy
zastępczej wskazano na:
 Realizacja pomocy fakultatywnej dla rodzin zastępczych (na remonty domów, wypoczynek
letni dla dzieci).
 Dostępność i kontakt z lekarzami specjalistami.
 Mieszkania dla rodzin stanowiących zawodowe formy pieczy zastępczej.
 Dostępność do sytemu diagnostycznego np. dla FAS, TRAD, ADHD.
 Miejsca spotkań z członkami rodzin biologicznych.
 Zawieranie umów o pracę z rodzinami zawodowymi.
 Korepetycje dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 Finansowanie superwizji dla pracowników i rodzin zastępczych.
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Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
W badaniu ilościowym udział wzięło łącznie 139 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu
województwa wielkopolskiego33. Wśród ankietowanych dominowali koordynatorzy pracujący na
terenie podregionu kaliskiego oraz Poznania (po 20,9%), natomiast najmniejszy odsetek badanej
grupy stanowili koordynatorzy działający na terenie podregionu pilskiego (12,2%). Grupa badanych
koordynatorów reprezentowana była w większości przez kobiety (90,6%). Staż pracy ankietowanych
na stanowisku koordynatora w momencie realizacji badania najczęściej wynosił od 1 do 3 lat (31,7%)
oraz od 3 do 5 lat (30,9%). Ponad 90% badanych zatrudnionych jest w oparciu o umowę o pracę
(najczęściej na czas nieokreślony). Niemalże wszyscy ankietowani koordynatorzy dobrze oceniają
swoją współpracę z organizatorem pieczy zastępczej.

Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej
Nieco ponad 40% badanych zadeklarowało, iż aktualnie współpracuje z 15 lub 16 rodzinami
zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Co czwarty koordynator obejmuje wsparciem od 13 do 14
rodzin. Współpracę z 4-10 rodzinami zadeklarował co dziesiąty ankietowany. Niewielki odsetek
badanych wskazał od 19 do 37 rodzin (6,5%) oraz od 17 do 18 rodzin (5,8%). Szczegółowe dane w tym
zakresie prezentuje kolejna tabela.
Tabela 27. Z iloma rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka aktualnie Pan/i współpracuje?
Odsetek
Wyszczególnienie
Od 4 do 10 rodzin
10,8%
Od 11 do 12 rodzin
8,6%
Od 13 do 14 rodzin
25,9%
Od 15 do 16 rodzin
42,4%
Od 17 do 18 rodzin
5,8%
Od 19 do 37 rodzin
6,5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

77,0%
koordynatorów
biorących
udział Rysunek 29. Czy liczba rodzin zastępczych/
w badaniu przyznało, że liczba rodzin rodzinnych domów dziecka, z którymi aktualnie
Pan/i współpracuje jest odpowiednia do tego, aby
zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, zaspokoić potrzeby rodzin zastępczych/ rodzinnych
z którymi pracuje jest odpowiednia – możliwe domów dziecka? (N=139)
jest zaspokojenie ich potrzeb. Opinię taką wyrazili
koordynatorzy pracujący na terenie podregionu
pilskiego oraz Miasta Poznań. 23,0% badanych
wyraziło jednak swoje obawy co do liczby
rodzin, które obejmują wsparciem. Sugerowano,
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
że liczba rodzin, z którymi pracują (ustawa
ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej
pozwala na jednoczesną pracę z 15 rodzinami)
powinna być mniejsza. Istotne byłoby kierowanie
się nie
liczbą rodzin, a liczbą dzieci, które przebywają w rodzinie zastępczej czy w rodzinnym domu dziecka.
Powinno się również uwzględniać złożoność problemów, jaka występuje w danej rodzinie, a co za tym
idzie – ile czasu i pracy należy jej poświęcić. Koordynatorzy wskazywali, że zbyt duża liczba rodzin

33

Szczegółowy rozkład próby badawczej znajduje się w rozdziale Metodologia badania.
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wymagająca bardzo dużego wsparcia z ich strony może prowadzić do sytuacji, kiedy pomoc jest
niewystarczająca i brakuje czasu na rozwiazywanie bieżących spraw.
Kontakt z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka najczęściej podejmowany jest przez
koordynatorów kilka razy w miesiącu. Na taką jego częstotliwość wskazało 62,6% badanych,
a kolejnych 15,8% wskazało częstotliwość od 2 do 3 razy w tygodniu. Na sporadyczną częstotliwość
kontaktu z rodzinami (raz w miesiącu) wskazało jedynie 6,5% koordynatorów.
Rysunek 30. Jak często kontaktuje się Pan/i z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka? (N=139)
6,5% 6,5%
Codziennie, lub prawie codziennie

15,8%

2-3 razy w tygodniu
Raz w tygodniu

8,6%

Kilka razy w miesiącu
Raz w miesiącu

62,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Kontakt koordynatora z rodzicami zastępczymi odbywa się przede wszystkim poprzez kontakt
bezpośredni oraz kontakt telefoniczny. Wskazania te otrzymały odpowiednio 96,4% i 83,5%
wskazań. Tylko 3,6% koordynatorów wskazało, że z rodzinami zastępczymi kontaktuje się drogą
elektroniczną.
Podejmowany kontakt dotyczy przede wszystkim problemów opiekuńczo-wychowawczych, na co
wskazało 99,3% koordynatorów biorących udział w badaniu. Koordynatorzy bardzo często
kontaktują się z rodzinami udzielając im wsparcia w rozwiazywaniu problemów z rodziną
biologiczną wychowanków (82,0% wskazań) oraz w kwestii dotyczącej zorganizowania
specjalistycznego wsparcia dla wychowanków (63,3% wskazań). Szczegółowy rozkład uzyskanych
odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
Rysunek 31. Czego najczęściej dotyczy Pana/i kontakt z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka?
(N=139)
Problemów opiekuńczo-wychowawczych

99,3%

Problemów osobistych

35,3%

Problemów dotyczących zorganizowania opieki
nad wychowankami (np. na czas wyjazdu)

13,7%

Problemów w zorganizowaniu specjalistycznego
wsparcia dla wychowanków

63,3%

Problemów finansowych

18,7%

Problemów z rodziną biologiczną wychowanków

82,0%

Inne

13,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej
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Koordynatorzy wskazali również na problemy, które nie zostały ujęte w kwestionariuszu ankiety, ale
są one także przyczyną kontaktu z rodzinami zastępczymi. Wśród nich wskazano między innymi na:


Zaproszenie na grupę wsparcia,
 Problemy mieszkaniowe.
warsztaty.
 Omawianie spraw bieżących.
 Słabą współpracę ze szkołami, brak
 Pomoc w pisaniu wniosków
współpracy z instytucjami (sąd, szkoła,
i uzupełnianiu dokumentacji.
poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 Problemy zdrowotne.
ośrodek adopcyjny).
 Wsparcie w codziennym życiu.
 Zaburzenia wychowanków – rozwojowe,
 Wypalenie zawodowe opiekunów.
fizyczne.
Większość badanych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (60,4%) wskazała, iż rodziny
zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, z którymi współpracują, nie korzystają ze wsparcia rodzin
pomocowych. Wynika to najczęściej z faktu, iż rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka nie
odczuwają takiej potrzeby, aczkolwiek niejednokrotnie ankietowani wskazywali także na brak rodzin
pomocowych. Z kolei pozostałe 39,6% koordynatorów zadeklarowało, że rodziny korzystają
z takiego wsparcia. Z deklaracji koordynatorów wynika, iż korzystanie ze wsparcia rodzin
pomocowych zazwyczaj zdarza się raz na rok bądź rzadziej (25,9%). Warto podkreślić, iż najrzadziej
ze wsparcia rodzin pomocowych korzystają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w powiatach
konińskim i kaliskim.
Rysunek 32. Jak często rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka, z którymi Pan/i pracuje, korzystają ze
wsparcia rodzin pomocowych? (N=139)
2,9%
10,8%
60,4%

39,6%
25,9%

Nie korzystają
Raz w miesiącu lub
częściej
Kilka razy w roku
Raz na rok lub rzadziej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego
W opinii większości koordynatorów, osoby, które decydują się na zostanie rodziną
zastępczą/rodzinnym domem dziecka kierują się najczęściej chęcią sprawowania opieki nad
dziećmi krewnych (97,8%). Niejednokrotnie wpływ na podjęcie takiej decyzji ma także brak
możliwości posiadania własnych dzieci (62,6%) oraz poczucie misji (55,4%). Wśród innych powodów
(2,9%) koordynatorzy wskazywali także na chęć czynienia dobra, podtekst religijny, więź
emocjonalną, chęć pomocy dzieciom bądź też wrażliwość na ich krzywdę.
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Rysunek 33. Co w Pana/i opinii kieruje osobami decydującymi się na zostanie rodziną zastępczą/rodzinnym
domem dziecka? (N=139)
Chęć sprawowania opieki nad dziećmi krewnych

97,8%

Poczucie misji

55,4%

Doświadczenia i historia rodzinna

32,4%

Posiadanie odpowiednich warunków finansowych

20,9%

Posiadanie odpowiednich warunków
mieszkaniowych

23,7%

Brak możliwości posiadania własnych dzieci

62,6%

Bycie rodziną zastępczą/rodzinnym domem
dziecka jako zawód i źródło utrzymania

41,7%

Inne

2,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Żaden z ankietowanych koordynatorów nie wskazał, aby relacje rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka z najbliższym otoczeniem były złe. W opinii większości badanych (60,7%), relacje te
są dobre, a rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą liczyć na zrozumienie najbliższego
otoczenia. Co czwarty koordynator (25,2%) zadeklarował, iż relacje te są poprawne, gdyż rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka akceptowane są przez najbliższe otoczenie. Zdaniem 14,1%
koordynatorów, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą liczyć na wsparcie najbliższego
otoczenia, zatem relacje te są bardzo dobre.
Rysunek 34. Jakie są Pana/i zdaniem relacje rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka z najbliższym
otoczeniem (sąsiadów, znajomych, współpracowników)? (N=135)
Bardzo dobre, rodziny zastępcze/rodzinne domy
dziecka zdecydowanie mogą liczyć na
zrozumienie i wsparcie najbliższego otoczenia

14,1%
25,2%

Dobre, rodziny zastępcze/rodzinne domy
dziecka raczej mogą liczyć na zrozumienie
najbliższego otoczenia
Poprawne, rodziny zastępcze/rodzinne domy
dziecka są akceptowane przez najbliższe
otoczenie

60,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Ponad 90% badanych koordynatorów zadeklarowało, iż problemami najczęściej występującymi
w rodzinnych formach pieczy zastępczej są problemy wychowanków z nauką. Blisko trzech na
czterech ankietowanych (73,4%) wskazało na występowanie problemów rodziców zastępczych
w kontakcie z rodziną biologiczną wychowanków. Co istotne, z deklaracji koordynatorów wynika, iż
często także wychowankowie mają problemy w kontakcie z rodziną biologiczną (72,7%). Z kolei
rzadko zdarzają się problemy w relacjach z otoczeniem (3,6%).
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Tabela 28. Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy zastępczej?
(N=139)
Problemy
Odsetek
Problemy wychowanków z nauką

92,1%

Problemy rodziców zastępczych w kontakcie z rodziną biologiczną wychowanków

73,4%

Problemy wychowanków w kontakcie z rodziną biologiczną

72,7%

Problemy wychowanków w relacjach z rówieśnikami

56,8%

Agresja fizyczna lub słowna wychowanków

54,0%

Poczucie braku wiedzy/kwalifikacji/umiejętności by poradzić sobie z problemami wychowanków

48,2%

Problemy z adaptacją wychowanków w rodzinie zastępczej

44,6%

Poczucie przeciążenia obowiązkami nad wychowankami

43,2%

Nałogi wychowanków

33,8%

Pogorszenie relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi

23,0%

Problemy finansowe rodzin zastępczych

16,5%

Inne

4,3%

Problemy w relacjach z otoczeniem (sąsiadami, znajomymi, współpracownikami)

3,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Ponad 40% koordynatorów (suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”) uważa, że
występowanie ww. problemów może doprowadzić do rezygnacji z tworzenia rodziny zastępczej
bądź rodzinnego domu dziecka, przy czym 32,4% umiarkowanie zgadza się z takim stwierdzeniem.
Aby do takiej sytuacji nie doprowadzić, należy zapobiegać występowaniu problemów poprzez
szkolenia, specjalistyczne wsparcie (w szczególności psychologiczne) oraz grupy wsparcia oraz
superwizje. Według 34,5% badanych występowanie problemów nie stwarza zagrożenia rezygnacji
z bycia rodziną zastępczą/rodzinnym domem dziecka.
Rysunek 35. Czy w Pana/i opinii występowanie tych problemów może doprowadzić do rezygnacji z tworzenia
rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka? (N=139)
1,4%

8,6%
Zdecydowanie tak

33,1%

Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć

32,4%

Raczej nie
Zdecydowanie nie
24,5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Badani koordynatorzy często (41,0%) deklarowali, że ponad połowa spośród przedstawicieli rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, z którymi współpracują, pozostaje w kontakcie
z biologicznymi rodzinami swoich wychowanków. Nieco mniejszy odsetek badanych (31,7%)
wskazał, iż kontakt taki występuje w przypadku mniej niż połowy wychowanków i ich biologicznych
rodzin. Zaledwie 3,6% ankietowanych zadeklarowało, że wszyscy wychowankowie pozostają
w kontakcie ze swoimi biologicznymi rodzinami.
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Rysunek 36. Czy przedstawiciele rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi Pan/i współpracuje,
pozostają w kontakcie z biologicznymi rodzinami swoich wychowanków? (N=139)
Tak. Kontakt taki występuje w przypadku wszystkich
wychowanków i ich biologicznych rodzin.

3,6%
31,7%
41,0%

Tak. Kontakt taki występuje w przypadku ponad połowy
wychowanków i ich biologicznych rodzin.
Tak. Kontakt taki występuje w przypadku połowy
wychowanków i ich biologicznych rodzin.
Tak. Kontakt taki występuje w przypadku mniej niż
połowy wychowanków i ich biologicznych rodzin.

23,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

W opinii większości badanych (63,6%), relacje rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka
z biologicznymi rodzinami wychowanków są poprawne. Pozytywnie relacje te zostały ocenione
przez 15,2% badanych koordynatorów. Co piąty ankietowany koordynator (21,3%) negatywnie
ocenia te relacje, przy czym 20,5% określiło je jako złe, a 0,8% - jako bardzo złe. Koordynatorzy
poproszeni o uzasadnienie swojej oceny wskazywali niejednokrotnie, że na relacje rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka z biologicznymi rodzinami negatywnie wpływają takie czynniki, jak:
roszczeniowa postawa rodziców biologicznych, zarzuty względem rodzin zastępczych za odebranie
dzieci oraz różnego rodzaju zaburzenia i upośledzenia rodziców biologicznych.
Rysunek 37. Jak ocenia Pan/i relacje rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi Pan/i
współpracuje, z biologicznymi rodzinami wychowanków? (N=132)
0,8%
20,5%

0,8%
14,4%

Bardzo dobrze
Dobrze
Poprawnie
Źle
Bardzo źle

63,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Większość koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (61,9% - suma odpowiedzi „bardzo rzadko”
i „rzadko”) sporadycznie spotyka się w swojej pracy ze zjawiskiem „quasi-adopcji”. Co trzeci badany
(33,1%) wskazał, iż takie zjawisko zdarza się bardzo rzadko. Nieco mniejszy odsetek respondentów
(28,8%) zadeklarował, że rzadko spotyka się z „quasi-adopcją”. Z kolei częste występowanie ww.
zjawiska wskazał co piąty koordynator (20,1%), przy czym najczęściej częste występowanie tego
zjawiska deklarowali koordynatorzy z powiatu poznańskiego oraz z Poznania. Poproszeni o wskazanie
przyczyn występowania „quasi-adopcji”, badani najczęściej wskazywali na motywację finansową.
Z deklaracji ankietowanych wynika, iż niejednokrotnie do występowania tego zjawiska przyczyniają
się również silne więzi pomiędzy wychowankami a rodziną zastępczą. Istotny wpływ na
występowanie „quasi-adopcji” ma także długi proces adopcyjny. Częstotliwości występowania
zjawiska „quasi-adopcji” nie potrafiło określić 16,5% badanych koordynatorów.
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Rysunek 38. Jak często w swojej pracy z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka spotyka się Pan/i
ze zjawiskiem „quasi-adopcji”? (N=139)
1,4%
20,1%

Bardzo często

33,1%

Często
Nie wiem/trudno powiedzieć
16,5%

Rzadko
Bardzo rzadko

28,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatorów zapytano o działania, jakie należy podejmować, by ograniczyć występowanie zjawiska
„quasi-adopcji”. Ankietowani wskazywali najczęściej, iż istotna jest edukacja rodzin zastępczych oraz
dzieci. W ich opinii konieczne jest zatem uświadamianie rodziców i wychowanków o tym, że rodzina
zastępcza jest tylko etapem przejściowym. Niezwykle istotne jest także bieżące informowanie
o sytuacji prawnej wychowanków. W opinii koordynatorów należy więc jak najczęściej rozmawiać
z rodzinami zastępczymi i wychowankami, tłumaczyć im procedury i wyjaśniać różnice pomiędzy
rodziną zastępczą a rodziną adopcyjną. Część ankietowanych wskazywała też na konieczność zmiany
przepisów – w szczególności powinno się położyć nacisk na adopcję tuż po uregulowaniu sytuacji
prawnej dziecka. Co istotne, badani podkreślali również konieczność wspierania rodzin adopcyjnych.
Zdaniem koordynatorów nie należy ograniczać wsparcia wyłącznie do rodzin zastępczych, gdyż
powinny nim zostać objęte także rodziny adopcyjne. Skrócenie oraz uproszczenie wszelkich procedur
sądowych (w szczególności adopcyjnych) mogłoby także znacznie zminimalizować występowanie
zjawiska „quasi-adopcji”.

Zdiagnozowanie potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
Zdaniem większości ankietowanych koordynatorów, największe potrzeby przedstawicieli rodzinnych
form pieczy zastępczej związane są ze wsparciem psychologicznym dla dzieci (84,2%) oraz dla
rodziców zastępczych (82,7%). W opinii badanych, przedstawicielom rodzinnych form pieczy
zastępczej potrzebna jest także pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci (76,3%) oraz
w zakresie edukacji dzieci (71,9%). Ponad połowa badanych koordynatorów dostrzega
u przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej potrzebę w zakresie wsparcia w aspektach
formalno-prawnych.
Tabela 29. Z czym są związane, Pana/i zdaniem, największe potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy
zastępczej? (N=139)
Potrzeby

Odsetek

Wsparcie psychologiczne dla dzieci

84,2%

Wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych (np. radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci)

82,7%

Pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci

76,3%

Pomoc w edukacji dzieci

71,9%

Aspekty formalno-prawne (na przykład pomoc prawna)
Kwestie organizacyjne (dowozy/dojazdy dzieci z niepełnosprawnością, umawianie wizyt u specjalistów,
odbieranie dzieci ze szkoły)
Zorganizowanie odpoczynku dla rodziców zastępczych

54,0%
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36,7%
36,0%

Potrzeby

Odsetek

Kwestie materialne (wsparcie finansowe)

28,8%

Kwestie bytowe (na przykład pomoc rzeczowa, mieszkaniowa)

23,0%

Opieka (przypilnowanie dzieci)

19,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Badani koordynatorzy w większości są zgodni co do tego, iż wsparcie oferowane przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej jest adekwatne do ich potrzeb. Blisko 70% ankietowanych
umiarkowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, a co jedenasty (9,4%) zdecydowanie podziela taką
opinię. 12,9% badanych nie potrafiło określić swojego zdania w tym zakresie. Co istotne, 10,1%
koordynatorów twierdzi, iż wsparcie to nie jest adekwatne do potrzeb. Zdaniem tej grupy badanych,
konieczne jest zwiększenie i ułatwienie dostępu do specjalistów (w szczególności psychologów,
lekarzy oraz prawników) i oferowanego przez nich wsparcia.
Rysunek 39. Czy w Pana/i opinii wsparcie oferowane przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej jest
adekwatne do ich potrzeb? (N=139)
10,1% 9,4%
Zdecydowanie tak
12,9%
Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć
Raczej nie
67,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatorzy umożliwiają rodzinom uzyskanie specjalistycznego wsparcia – przedstawiają
przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej ofertę w tym zakresie, kierują do odpowiednich
specjalistów i pomagają się z nimi skontaktować oraz umówić wizyty. Dla rodzin zastępczych często
organizowane są także szkolenia podnoszące ich kwalifikacje, na które rodziny niejednokrotnie
kierowane są przez koordynatorów. Ponadto, koordynacja wsparcia polega także na rozmowach,
wizytach i pozostawaniu w stałym kontakcie z rodziną. Rozmowy są szczególnie istotne, gdyż
koordynatorzy pozostając w kontakcie z rodzinami wysłuchują ich potrzeb bądź pomagają je określić.
Dzięki temu możliwe jest zaspokajanie potrzeb i wychodzenie im naprzeciw poprzez adekwatne
formy wsparcia. Koordynatorzy współpracują z instytucjami (np. szkoły, sądy), niejednokrotnie
pośrednicząc też w ich kontaktach z rodzinami. Badani deklarowali także m.in. organizowanie
i kierowanie rodzin na grupy wsparcia, monitorowanie sytuacji i funkcjonowania rodzin,
organizowanie warsztatów i pikników.
Z deklaracji 80,6% badanych koordynatorów (suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”)
wynika, że przyjęty przez powiat sposób koordynowania wsparcia udzielanego przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej jest skuteczny. Z tym stwierdzeniem umiarkowanie zgadza się
70,5% ankietowanych, a 10,1% zdecydowanie podziela taką opinię. Należy podkreślić, iż niewielki
odsetek badanych (3,6%) jest zdania, że przyjęty sposób koordynowania wsparcia raczej nie jest
skuteczny – zdaniem tej grupy ankietowanych, należałoby m.in. zapewnić przepływ informacji
pomiędzy organizatorami, doszkalać kadrę, organizować superwizje dla pracowników bądź też
zadbać o współpracę międzyinstytucjonalną. Co istotne, blisko 16% koordynatorów nie potrafiło
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ocenić skuteczności przyjętego sposobu koordynowania wsparcia udzielanego przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej.
Rysunek 40. Czy przyjęty przez powiat sposób koordynowania wsparcia udzielanego przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej jest skuteczny? (N=139)

15,8%

3,6%
10,1%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć
Raczej nie
70,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Zdiagnozowanie potrzeb usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Dwóch na trzech badanych koordynatorów (66,2% - suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie
tak”) jest zdania, że wsparcie udzielane wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej jest adekwatne
do ich potrzeb. Z kolei przeciwną deklarację złożyło 22,3% ankietowanych (suma odpowiedzi „raczej
nie” i „zdecydowanie nie”), przy czym najczęściej zwracali oni uwagę na brak mieszkań chronionych,
niewystarczającą pomoc finansową dla usamodzielnianych, zbyt małą pomoc mieszkaniową (w tym
niskie dofinansowania do wynajmu mieszkań) czy też niskie świadczenia na naukę oraz zbyt długie
oczekiwanie na przydział mieszkania. W ich opinii konieczne jest zwiększenie puli mieszkań
chronionych przeznaczonych dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
a także zapewnienie im mieszkania po opuszczeniu rodziny zastępczej bądź zwiększenie pomocy
mieszkaniowej. Nie wszyscy badani koordynatorzy potrafili jednak dokonać oceny adekwatności
wsparcia do potrzeb wychowanków - 11,5% badanych nie określiło swojej opinii w tym zakresie.
Rysunek 41. Czy w Pana/i opinii wsparcie, jakie otrzymują wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej jest
adekwatne do ich potrzeb? (N=139)
1,4%
20,9%

10,1%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie wiem/trudno powiedzieć

11,5%

Raczej nie
Zdecydowanie nie

56,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Zdaniem 44,6% badanych koordynatorów (suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”),
obecnie funkcjonujący model usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej jest skuteczny,
przy czym 42,4% umiarkowanie podziela tę opinię. Z deklaracji ankietowanych wynika, iż na
skuteczność obecnie funkcjonującego modelu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
wpływają przede wszystkim środki finansowe, wsparcie koordynatora, możliwość korzystania
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z mieszkań chronionych, wsparcie opiekuna usamodzielniania oraz indywidualny plan
usamodzielniania. O skuteczności tego modelu świadczy także fakt, że usamodzielniani często dobrze
sobie radzą. Warto podkreślić, że 30,9% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odnieść się do
skuteczności obecnie funkcjonującego modelu usamodzielniania. Z kolei co czwarty badany (24,4%)
jest zdania, że model ten nie jest skuteczny. Poproszeni o uzasadnienie swojego stanowiska
wskazywali najczęściej, iż model jest nieskuteczny ze względu na brak mieszkań chronionych. Co
prawda możliwość korzystania z tego rodzaju lokali jest dla usamodzielnianych ułatwieniem,
aczkolwiek ograniczona baza mieszkań sprawia, iż model ten nie przynosi zamierzonego rezultatu.
Niejednokrotnie badani wskazywali także, że wsparcie finansowe jest zbyt niskie i nie powinno być
uzależnione od wysokości dochodu.
Rysunek 42. Czy w Pana/i opinii obecnie funkcjonujący model usamodzielniania wychowanków pieczy
zastępczej jest skuteczny? (N=139)
0,7% 2,2%
Zdecydowanie tak

23,7%

Raczej tak
42,4%

Nie wiem/trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

30,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatorzy jako skuteczne najczęściej oceniali następujące elementy procesu
usamodzielniania: pomoc pieniężną na usamodzielnienie (69,2% - suma ocen 4 i 5), tworzenie
Indywidualnego Planu Usamodzielniania (68,3% - suma ocen 4 i 5), pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej (65,4% – suma ocen 4 i 5) oraz współpracę wychowanka z opiekunem
usamodzielniania (64,0% - suma ocen 4 i 5).
Rysunek 43. Jak Pan/i ocenia poszczególne elementy związane z procesem usamodzielniania wychowanków
pieczy zastępczej? (N=136)
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4,4%

9,6%16,9%

Pomoc na zagospodarowanie w formie
3,7%
rzeczowej

13,2% 17,6%

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 5,1%

12,5% 19,9%

Współpraca wychowanka z opiekunem
4,4% 5,1% 26,5%
usamodzielniania
Tworzenie Indywidualnego Programu
1,5% 3,7% 26,5%
Usamodzielnienia
Rozpoczęcie procesu usamodzielniania na rok
4,4% 5,1% 33,1%
przed osiągnięciem pełnoletności

32,4%
29,4%
27,9%
36,8%
40,4%
28,7%

36,8%
36,0%
34,6%
27,2%
27,9%
28,7%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Proces usamodzielniania przebiega zgodnie z ustawą i rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem
pełnoletności usamodzielnianego wychowanka. Wyznaczany jest opiekun usamodzielniania,
a następnie tworzony jest Indywidualny Program Usamodzielniania. Przebieg procesu
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usamodzielniania jest indywidualny – w znacznej mierze zależy od tego, czy wychowanek zdecyduje
się zostać w rodzinie i kontynuować naukę, czy też rozpocząć samodzielne życie i podjąć pracę.
Badani wskazywali, iż w ramach procesu usamodzielniania wychowankom udzielane jest
odpowiednie wsparcie, w tym m.in. pomoc w uzyskaniu mieszkania, pomoc w znalezieniu
zatrudnienia czy też wsparcie finansowe, pomoc rzeczowa bądź pomoc na zagospodarowanie.
Koordynatorów poproszono o wskazanie propozycji działań i form wsparcia, które mogłyby zwiększyć
skuteczność procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Najczęściej wskazywano na
kwestie związane z mieszkaniami. W opinii badanych powinno się przede wszystkim zwiększyć ich
liczbę i poprawić wychowankom dostęp do nich. Najczęściej wśród propozycji pojawiały się
mieszkania chronione, aczkolwiek niejednokrotnie wskazywano także na mieszkania socjalne
i komunalne. Ankietowani koordynatorzy zwracali także uwagę na konieczność zwiększenia wsparcia
finansowego dla usamodzielnianych wychowanków. Zdaniem respondentów istotne jest także
doradztwo zawodowe – usamodzielniani wychowankowie powinni mieć większą możliwość
współpracy z doradcą zawodowym. Nie bez znaczenia dla skuteczności procesu usamodzielniania
byłyby także bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe dla wychowanków.

Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form pieczy
zastępczej i ich wychowanków
Z badania wynika, iż obecnie funkcjonujący system wspierania rodzinnej pieczy zastępczej jest
pozytywnie postrzegany przez koordynatorów – pozytywnie ocenia go łącznie 67,6% badanych
(suma odpowiedzi „bardzo dobrze” oraz „dobrze”). Uzasadniając swoje odpowiedzi ankietowani
wskazywali najczęściej na fakt, iż rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc (w różnej formie), a system
wspierania rodzinnej pieczy zastępczej wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Często wskazywano także
na dostęp do specjalistów. Co istotne, znaczny odsetek koordynatorów (30,2%) nie dokonał oceny
systemu wsparcia. Zaledwie 2,2% badanych źle oceniło obecnie funkcjonujący system. Według
koordynatorów, którzy źle ocenili system, wsparcie specjalistów jest niewystarczające i należałoby
dofinansować większą liczbę spotkań ze specjalistami, jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci.
Rysunek 44. Jak ocenia Pan/i obecnie funkcjonujący w powiecie system wspierania rodzinnej pieczy
zastępczej? (N=139)
2,2%11,5%
Bardzo dobrze

30,2%

Dobrze
Nie wiem/trudno powiedzieć
Źle, dlaczego
56,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Ankietowani koordynatorzy bardzo często wskazywali na dostęp do specjalistów jako mocną stronę
systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej. Niejednokrotnie podkreślano, iż rodziny mogą stale
i bezpłatnie korzystać ze wsparcia specjalistów – w szczególności psychologów, prawników czy
lekarzy. Według badanych objęcie rodzin wsparciem koordynatorów to niewątpliwie kolejna mocna
strona systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej. W opinii ankietowanych koordynatorów,

88

atutem są również szkolenia dla rodzin. Nie bez znaczenia jest także współpraca z instytucjami,
stowarzyszeniami i fundacjami, która według respondentów układa się dobrze i działa na korzyść
rodzinnej pieczy zastępczej. Zaletą systemu jest również stała, całodobowa dostępność
pracowników – rodziny mogą stale korzystać z ich pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wśród innych
mocnych stron badani wskazywali między innymi na: grupy wsparcia, dostępność wsparcia
w szerokim zakresie, udział w projektach unijnych, wsparcie finansowe oraz indywidualne podejście
do rodzin i wychowanków.
Jako słabe strony systemu, badani wskazywali na kwestię mieszkań. Niejednokrotnie deklarowano
ich brak bądź też niewystarczającą liczbę. W opinii koordynatorów, słabą stroną systemu jest jego
niejednolitość – w Poznaniu funkcjonuje dwóch organizatorów, co znacznie wpływa na
dezorganizację. Istotnym problemem jest brak lub niewystarczająca liczba niektórych specjalistów,
w szczególności specjalistów dziecięcych, psychoterapeutów, neuropsychologów czy psychiatrów.
Ponadto, niewystarczająca jest liczba koordynatorów. Ankietowani jako słabe strony wskazywali
także m.in. biurokrację, niewystarczające wsparcie finansowe, niewystarczającą promocję pieczy
zastępczej, niskie wynagrodzenia dla rodzin, niewystarczającą liczbę rodzin pomocowych,
niewystarczający czas pracy specjalistów czy też zbyt małą liczbę kandydatów na nowe rodziny
zastępcze. Według badanych koordynatorów, należy także popracować nad współpracą
z instytucjami – w szczególności w zakresie wymiany informacji.
Ponad
połowa
badanych Rysunek 45. Czy dostrzega Pan/i problemy, na których
koordynatorów (56,8%) dostrzega należałoby się skupić, aby usprawnić system pieczy
zastępczej w powiecie? (N=139)
problemy, na których należy się skupić,
by usprawnić obecny system pieczy
zastępczej. W ich opinii, należy skupić
się m.in. na współpracy z instytucjami
(np. szkołą, sądami, policją itp.), na
promocji rodzicielstwa zastępczego,
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego
rozwiązaniu
kwestii
dwóch
z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej
organizatorów i ujednoliceniu systemu.
Istotna jest także poprawa dostępu do
specjalistów – ankietowani zwracali uwagę na konieczność zwiększenia ich liczby bądź wydłużenia
czasu ich pracy (więcej godzin). Wśród odpowiedzi respondentów znalazły się także m.in. kwestie
liczby szkoleń, organizacji grup wsparcia, niewystarczającej liczby mieszkań, niewystarczającej liczby
koordynatorów.
Ponad 36% badanych koordynatorów nie potrafiło wskazać innych niż obecne form wsparcia, które
byłyby adekwatne do potrzeb rodzinnych form pieczy zastępczej. Co trzeci ankietowany (33,8%)
uważa natomiast, iż wsparcie kierowane do rodzinnych form pieczy zastępczej jest wystarczające
i adekwatne do ich potrzeb. Pozostałe 29,5% koordynatorów wskazało, iż wsparcie to nie jest
adekwatne. Uzasadniając swoją odpowiedź respondenci wskazywali m.in. na konieczność poprawy
dostępu do specjalistów (kwestie liczby specjalistów, pierwszeństwa czy kosztów), na finansowanie
wyjazdów wakacyjnych rodzin zastępczych, na dodatkową pomoc w nauce. Istotne jest także
zwiększenie liczby rodzin pomocowych i organizacja większej liczby szkoleń.

89

Rysunek 46. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form
pieczy zastępczej o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=139)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Blisko połowa badanych koordynatorów (48,9%) jest zdania, że wsparcie oferowane
usamodzielnianym wychowankom nie jest adekwatne do ich potrzeb. W ich opinii powinno się
popracować nad kwestią dostępności mieszkań – przede wszystkim zwiększyć liczbę mieszkań
chronionych czy też umożliwić dostęp do mieszkań socjalnych. Zdaniem respondentów istotne jest
zwiększenie wsparcia ze strony gminy w tym zakresie. Co więcej, w przypadku usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastępczej należy także skupić się na doradztwie zawodowym. Z deklaracji
badanych wynika, że konieczne jest zwiększenie wsparcia finansowego oraz organizacja dodatkowych
kursów zawodowych. Wśród innych propozycji ankietowanych znalazły się m.in. większa pomoc
mieszkaniowa, większe wsparcie na kontynuację nauki czy też pomoc w znalezieniu pracy.
Rysunek 47. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do usamodzielnianych
wychowanków o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=139)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

Przed zakończeniem badania koordynatorzy zostali poproszeni o dodatkowe uwagi. Badani
najczęściej wskazywali na fakt, iż wynagrodzenie koordynatora nie jest adekwatne do jego realnej
pracy oraz ponoszonej przez niego odpowiedzialności. W ich opinii konieczne jest uregulowanie
poziomu wynagrodzenia koordynatora drogą ustawy. Ponadto, koordynatorzy często nie czują się
doceniani w pracy. Należy zatem zadbać o ich komfort psychiczny – według ankietowanych istotne
byłoby np. zrozumienie ponoszonego przez nich trudu bądź docenienie ich działań poprzez słowa
uznania lub pochwały. Zdaniem badanych konieczna jest również poprawa społecznego odbioru
rodzicielstwa zastępczego – warto byłoby wdrożyć ogólnopolską kampanię promocyjną rodzicielstwa
zastępczego.
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Przedstawiciele poszczególnych form pieczy zastępczej
Indywidualne wywiady pogłębiono zrealizowano z 49 przedstawicielami poszczególnych form pieczy
zastępczej34.

Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej
W przeważającej części, respondenci którzy wzięli udział w badaniu od momentu założenia rodziny
zastępczej prowadzili ją w obecnej formie. Sporadyczne przypadki dotyczyły następujących zmian
przekwalifikowania się z rodziny zwykłej (nie wskazano jakiego typu to rodzina) na rodzinę
specjalistyczną. Zmiany te spowodowane były sprawowaniem opieki nad chorymi dziećmi, a co za
tym idzie chęć otrzymywania z tego tytułu większego wynagrodzenia.
Najpierw byłam zastępczą rodziną, później też dla następnego dziecka, później zostałam
zawodową zwykłą i teraz jakieś 2 lata jestem specjalistyczną. Powodem zmiany była moja
walka. Mam 4 dzieci na orzeczeniu, chodziło nam o wyrównanie pensji naszej.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat gostyński

Zmianę wymusiła także sytuacja, kiedy do rodziny trafiło liczne rodzeństwo, a rodzice zastępczy
chcieli móc nadal sprawować nad nimi opiekę.
Wcześniej było to nazwane rodziną wielodzietną zawodową. Powodem zmiany jest to, że jest
więcej dzieci. Jak byliśmy zastępczą rodziną to dwa miejsca u nas były wolne, a przyszło
rodzeństwo 4 osobowe, trzeba było się przebranżowić, bo albo by rozdzielili rodzeństwo, albo
rozszerzamy się na rodzinny dom dziecka i bierzemy całą czwórkę.
Źródło: przedstawiciel rodzinnego domu dziecka, powiat poznański

Ponadto, zdarzały się sytuacje w której osoby tworzące rodzinę niezawodową postanowiły zrobić
odpowiedni kurs i tworzyć rodzinę zastępczą zawodową. Wynikało to z chęci posiadania większej
ilości czasu, który rodzice chcą poświęcić swojemu wychowankowi, szczególnie w sytuacji kiedy
potrzebuje on korzystać ze specjalistycznego wsparcia. Zmiany formy to również zmiana rodziny
zawodowej na rodzinę zawodową z funkcją pogotowia opiekuńczego. Pod wpływem zmian jakie
w 2012 roku wprowadziła Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, prowadząca wcześniej
rodzinny dom dziecka w postaci placówki postanowiła prowadzić rodzinny dom dziecka jako jedną
z form rodzin zastępczych. Uzyskała tym samym wsparcie koordynatora, a okresowa ocena dzieci
odbywa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie z udziałem specjalistów.
Rodziny zastępcze tworzone są zarówno samodzielnie jak i przez współmałżonków. W drugim
przypadku, zdarzają się sytuacje kiedy tylko jeden z małżonków ma ukończony odpowiedni kurs,
drugi natomiast jest aktywny zawodowo.
Razem z mężem można tak powiedzieć. On pracuje zawodowo.
Źródło: przedstawiciel rodziny, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Zdarzały się sytuacje w której prowadzenie rodziny zastępczej, respondent rozpoczynał samodzielnie,
a obecnie współtworzy ją z partnerem oraz sytuacje w której ktoś kto podejmował się jej
prowadzenia z współmałżonkiem w momencie realizacji badania prowadził ją samodzielnie. Czas
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Szczegółowy rozkład próby badawczej znajduje się w rozdziale Metodologia badania.
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tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej respondentów biorących udział w badaniu jest bardzo
zróżnicowany i obejmuje przedział czasowy od kilkunastu lat (tj. od osiemnastu lub szesnastu) po rok
czy dwa. Zróżnicowana jest również liczba dzieci, którą dotychczas respondenci mieli pod swoją
opieką. Część z nich miała pod opieką tylko jedno dziecko – na co wskazali przedstawiciele rodzin
spokrewnionych lub niezawodowych. Większą liczbą dzieci dotychczas opiekowali się przedstawiciele
rodzinnych domów dziecka, rodzin zawodowych z funkcją pogotowia opiekuńczego. W ich przypadku
liczba dotychczasowych wychowanków waha się od kilku po kilkadziesiąt. Jednocześnie, niektórzy
z respondentów poza dziećmi dla których tworzyli rodziny zastępcze wychowywali swoje dzieci
biologiczne.
Czas pobytu dzieci w poszczególnych formach pieczy zastępczej jest bardzo różny. W przypadku
rodzin spokrewnionych ten czas jest bardzo długi i z pewnością będzie obejmował nie tylko moment
osiągnięcia pełnoletności ani nie będzie kończył się wraz z zakończeniem procesu usamodzielniania.
Niecno inaczej wygląda to w przypadku rodzinny domów dziecka, rodziny zawodowej z funkcją
pogotowia opiekuńczego czy też rodziny zawodowej specjalistycznej.
Bardzo różnie, niektóre dzieci przebywają do teraz, do pełnoletności albo jeszcze dłużej. Są
dzieci, które są krótkotrwale - do momentu jak wyjaśni się sprawa z rodzicami biologicznymi
lub czy idą do adopcji. Czasami to jest rok, czasami kilka miesięcy, a czasami 20 lat.
Źródło: przedstawiciel rodzinnego domu dziecka, powiat grodziski

Czynników mających wpływ na czas pobytu wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej jest
z pewnością kilka, a wśród nich warto wskazać na czas postępowania sądowego, sytuacji w rodzinie
biologicznej dziecka, ale też relacji jakie panują między rodzicami zastępczymi a wychowankami
i chęcią tych drugich do pozostania w rodzinie tak długo jak to jest możliwe.
Wśród powodów z których dzieci trafiły do rodzin biorących udział w badaniu jakościowym
wskazać można na pozbawienie lub ograniczenie rodziców praw rodzicielskich, pobyt w zakładzie
karnym, niepełnosprawność lub chorobę rodzica, nałogi, nieporadność życiowa, niewydolność
wychowawcza, dysfunkcje w rodzinie, wyjazd do pracy zagranicę, porzucenie dzieci, pozostawienie
dziecka w szpitalu, zła sytuacja materialna. Co istotne, często te powody są ze sobą powiązane
i trudno o jednoznaczne wskazanie jednej przyczyny dla której dziecko musiało opuścić swoją rodzinę
biologiczną.
Istotny element systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej dotyczy kontaktu rodziców
zastępczych z organizatorem i koordynatorem. Ten, przez uczestników badania jakościowego
oceniany został pozytywnie. W ich opinii kontakt jest właściwy, jego częstotliwość odpowiada
potrzebom rodzin. Te mają świadomość, że w razie zaistnienia problemu mogą zwrócić się
bezpośrednio o wsparcie do koordynatora lub organizatora pieczy zastępczej.
Kontakt to mamy bardzo dobry. Z każdą sprawą możemy dzwonić. Koordynator też jest często
i jest na pewno potrzebny. Jest na pewno potrzebny, bo nie wyobrażam sobie w ogóle jakby to
miało inaczej wyglądać. Pewne rzeczy, takie bardziej służbowe, które dziecku trzeba przekazać,
to mi też nieraz jest ciężko, a koordynator od tego jest tak naprawdę, żeby nam pomóc.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat turecki

Częściej w swoich wypowiedziach respondenci odwołują się do roli jaką w ich codzienności pełni
koordynator, i to właśnie do niego zgłaszają się w przypadku zaistnienia problemu. To również
koordynator okazuje swoim rodzinom wsparcie i stara się doceniać wysiłek, który wkładają
w pełnioną rolę. Doceniany jest za swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które bywa pomocne
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przy rozwiązywaniu pojawiających się trudności. Rodziny czują się informowane o oferowanych im
formach wsparcia, mają również poczucie, że w przypadku pojawienia się problemu mogą podjąć
kontakt i otrzymają odpowiednią pomoc.
Bardzo dobrze, na bieżąco wiem o szkoleniach wszystko, jeżeli potrzebuje pomocy tak samo
wszystko wiem, chętnie pomagają panie.
Źródło: przedstawiciel rodziny spokrewnionej, powiat koniński

Kontakt z samym organizatorem pieczy zastępcze bywa rzadszy. W wypowiedziach rodziców
zastępczych można również usłyszeć, że wypowiadają się o organizatorze i koordynatorze pieczy
zastępczej jako o jednej instytucji, wskazując na powiatowe centrum pomocy rodzinie.
Częstotliwość kontaktu z koordynatorem/organizatorem dostosowana jest do potrzeb rodziców
zastępczych i ich dziecka. Jeśli w rodzinie nie występują żadne trudności, kontakt jest rzadszy. Ma on
zarówno formę bezpośrednich spotkań w miejscu zamieszkania rodziny jak i w powiatowym centrum
pomocy rodzinie. Często korzysta się również z możliwości kontaktu telefonicznego, a podejmowany
kontakt przez koordynatorów to również okazanie zainteresowania bieżącymi sprawami
i codziennością rodzin. Na większą częstotliwość kontaktu zwracają uwagę rodzice, którzy pod swoją
opieką mają dzieci wymagające specjalistycznej pomocy czy też sprawiające wyjątkowe kłopoty
swoim zachowaniem.
Bardzo często, naprawdę bardzo często. Takich problemów jest sporo. Teraz z tym 22letnim
synem mieliśmy problemy, bo zaniedbał szkołę i został od lutego skreślony z listy wychowanka,
ale żeby to wszystko załatwić – to potrzebna była bardzo duża pomoc koordynatora. To jest
osoba, która sama dzwoni, sama pyta. Zawsze można liczyć.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Rodzice sygnalizują, że kontakt z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej jest dla nich bardzo
cenny, zarówno ze względu na jego merytoryczną wartość, ale również ze względu na wsparcie
i otuchę jaką od nich otrzymują.
Bardzo rzadko rodzice zastępczy biorący udział w badaniu korzystali ze wsparcia rodzin
pomocowych. Niektórzy nie posiadają wiedzy, że taka możliwość w ogóle istnieje. W obu
przypadkach wynikać to może z braku funkcjonowania na terenie danego powiatu rodziny
pomocowej. Ci, którzy jednak posiadali taką wiedzę bądź została im ona przybliżona w czasie
rozmowy przyznali, że jest to odpowiednia forma wsparcia. Nie wszyscy jednak zdecydowaliby się na
to by z niej skorzystać. Trudno im sobie wyobrazić sytuację w której na okres kilku czy kilkunastu dni
przekazują kolejnym rodzicom opiekę nad dzieckiem, które doświadczyło zmian i niestabilności
w swoim życiu.
Sądzę, że jeżeli rodzina zastępcza opiekuje się kilkoma dziećmi przez jakiś czas i to się zmienia,
to dla dzieci jest to szok bo dla nich jest to zmiana opiekunów. Dla samej rodziny to fajna rzecz,
ale dla dzieci już nie koniecznie. Dla rodziców jest to fajne bo mogą sobie odpocząć
i zregenerować się.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, powiat gostyński

Korzystanie z pomocy i wsparcia rodziny pomocowej może być szczególnie ważne i może stanowić
dobre rozwiązanie w sytuacjach krytycznych czy też takich z którego nie ma innego wyjścia jak np.
choroba rodzica zastępczego, konieczność jego pobytu w szpitalu.
Wśród rodziców, którzy skorzystali z takiej formy wsparcia, sytuacje te dotyczyły zarówno kilku dni,
ale i także pełnych 30 dni podczas których rodzice zastępczy odpoczywali. Z takiej możliwości
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korzystają regularnie od kilku lat. Ponadto, powodem dla którego korzystano z wsparcia rodziny
pomocowej okazała się w przypadku kolejnego respondenta własna choroba nowotworowa
i wynikająca z tego konieczność wizyt lekarskich

Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego
Jednym z celów indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami poszczególnych form
pieczy zastępczej było poznanie motywacji jakie kierowały respondentami do pełnienia funkcji
rodziców zastępczych. W przypadku przedstawicieli rodzin spokrewnionych bardzo często rolę
rodzica przejmowano automatycznie, chcąc uniknąć sytuacji w której dziecko trafia do „obcych”,
a jego rodzina naturalna ma z nim utrudniony kontakt i dochodzi do zerwania relacji. Tutaj
szczególną rolę odgrywają dziadkowie, którzy poczuwają się do zastąpienia swoim wnuków rodziców.
No cóż, jestem babcią więc trudno było nie wziąć dziecka. Po prostu, nie wyobrażałam sobie,
żeby poszły gdzieś do domu dziecka, czy do obcych ludzi.
Źródło: przedstawiciel zastępczej rodziny spokrewnionej, powiat koniński

Poczucie obowiązku i chęć zaopiekowania się dziećmi jest istotna nie tylko w przypadku dziadków,
ale także i w przypadku dalszej rodziny, kiedy istnieje potrzeba zaopiekowania się dziećmi przez
ciotkę czy wujka. Wiele osób wskazuje, że w ich przypadku był to odruch serca, reagowanie na
cudzą krzywdę czy też chęć niesienie pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej.
Dla pojedynczych respondentów czynnikiem motywującym stanowił problem z posiadaniem
własnych dzieci, tradycje w rodzinie, a co za tym idzie znajomość specyfiki tworzenia i pełnienia roli
rodziców zastępczych. Niektórzy również podjęli tą decyzję pod wpływem uzyskanych informacji od
osób trzecich, ponieważ wcześniej nie wiedzieli, że istnieje taka możliwość.
Tak zasugerował szpital, ze względu na mamę, dziecko nie jest pierwszym jej dzieckiem. Tamto
dziecko też trafiło do adopcji i po prostu, szpital sugerował, czy będzie miał kto dziecko wziąć,
żeby nie poszło do domu dziecka.
Źródło: przedstawiciel rodziny spokrewnionej, powiat koniński

Ponadto, w grupie respondentów znalazły się osoby, dla których stworzenie rodzinny zastępczej było
związane z ich aktywnością zawodową, posiadanym wykształceniem i chęcią wykorzystania
posiadanego doświadczenia i umiejętności.
Ja jestem emerytowanym nauczycielem. Byłam też dyrektorem i inspektorem oświaty.
W związku z tym, że widziałam potrzebę dalszej pomocy. Dzieci i młodzież same do mnie
przychodziły.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat koniński

Dla niektórych to również sposób na życie, ale także realizowanie swojego powołania. W przypadku
kilku przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej decyzja o zostaniu rodzicem zastępczym była
podejmowana przez dłuższy czas, czekano na odpowiedni moment i dojrzewano do podjęcia
ostatecznej decyzji.
Zdaniem uczestników badania jakościowego, na decyzję o zostaniu rodzicem zastępczym często ma
wpływ wiele czynników i motywów jednocześnie. Wśród nich wskazać można na te, które zostały
przedstawione powyżej.
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O możliwości pełnienia roli rodzica zastępczego, uczestnicy badania jakościowego dowiedzieli się
z różnych źródeł. Wśród nich wskazać można na:
 Podpowiedzi ze strony osób, które w jakiś sposób wspierały dziecko w znalezieniu
rozwiązania sytuacji w której się znalazło. W grupie tych osób wskazać można na
zagazowanie kuratora sądowego (zarówno dziecka jak i jego rodziców), pedagogów
i nauczycieli, ale także pracowników szpitala, jeśli doszło do porzucenia dziecka w szpitalu.
 Pocztę pantoflową - źródło informacji w takiej sytuacji stanowili na przykład sąsiedzi lub
członkowie rodziny pełniący taką rolę.
 Poszukiwanie informacji na własną rękę w sytuacji w której zaistniała potrzeba
zaopiekowania się dzieckiem w swojej rodzinie. Trafiano do powiatowego centrum pomocy
rodzinie, który przekazywał dalsze informacje o tym jak można zostać rodziną zastępczą
i jakie warunki należy spełnić.
 Przeczytanie ogłoszenia o tym, że poszukiwani są kandydaci na rodziców zastępczych
w lokalnej prasie bądź na stronie organizatora pieczy zastępczej. Wskazano również na
uzyskanie informacji w Internecie.
 Posiadanie odpowiedniej wiedzy z racji wykonywanego zawodu lub miejsca pracy.
 Z programu telewizyjnego pokazującego historie dzieci, które przebywają w pieczy
instytucjonalnej i czekają na adopcję.
Niezbyt pozytywnie, respondenci oceniają częstotliwość i jakość obecnej promocji rodzicielstwa
zastępczego. Pojedyncze odpowiedzi to opinie, że ta promocja jest dobra i wystarczająca.
Zdecydowana większość uczestników badania jakościowego przyznaje, że odpowiednich informacji
jest ciągle za mało.
Nie słyszymy nigdzie żadnych zachęt ani promocji rodzin zastępczych.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, powiat grodziski

Myślę, że może więcej takich wiadomości powinno się pokazywać ludziom. Może w telewizji
tego jest za mało. Więcej wiedzy na ten temat i jak już pokazują to tak trochę cukierkowo.
A wcale tak cukierkowo nie jest.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Co istotne, rodzice zastępczy zwracają uwagę nie tylko na częstotliwość promowanych informacji, ale
na inny istotny aspekt. Mianowicie na treści jakie powinny być przekazywane i promowane
w społeczeństwie. Przede wszystkim, nie powinno promować się rodzicielstwa zastępczego jako
źródła utrzymania czy sposobu na własne życie. Dlatego też szczególnie istotne i zasadne wydaje się
podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych niosących pozytywny obraz rodziców
zastępczych i pokazujących korzyści jakie może odnieść dziecko, które musi opuścić swoją rodzinę
biologiczną.
Największy problem jest w tym, że w Polsce jest przekonanie, że ktoś zostaje rodziną zastępczą
dla pieniędzy. Wiele razy się z tym spotkałam. Ludzie myślą, że my ogromne pieniądze na te
dzieci dostajemy. Dopóki będzie ten stereotyp to ludzie się nie będą decydować. Powinno się
otwarcie mówić ile dostajemy.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Podkreślać należy również, że podejmowanie działania promocyjne nie powinny tylko informować, że
poszukiwani są kandydaci na rodziców zastępczych, ale przede wszystkim powinny zachęcać do
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pełnienia tej roli, powinna pokazywać, że rodzic zastępczy może liczyć na wsparcie i pomoc
specjalistów.
U nas nie ma zachęcania. Jest tylko informacja, że jest nabór na szkolenia. Powinno się
pokazywać ludziom, że to nie jest takie złe, jak im się wydaje – bo ludzie się boją. Nie wiedzą
jakie te dzieci są. Trzeba by było pokazać, że te dzieci też są fajne, że też potrafią kochać.
Chociażby były z problemami, ale nie wszystkie są takie, że mają problemy, potrafią być
kochane.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat gostyński

Wykorzystywane powinny być różnorodne kanały promocji, jak jednak podkreślają respondenci
umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej nie jest rozwiązaniem idealnym.
Bowiem do niej dotrzeć muszą osoby, które będą zaineresowane zgłębieniem tematu.
Obowiązki rodziców zastępczych wobec dzieci, które pozostają pod ich opieką w ich opinii nie
różnią się od tych, które rodzice mają wobec swoich dzieci biologicznych. Odpowiadając na to
pytanie, respondenci podsumowali swoją rolę jednym bardzo krótkim stwierdzeniem: „jak mama”,
„jak rodzic”.
Tak jak wobec moich własnych córek, mam dwie córki, które już z nami nie mieszkają. Nie
rozróżniałam, że jest tak, a jest tak. Nie rozróżniałam. Jeśli starsze moje córki dostały coś, to ta
młodsza też dostała. Nawet ta najmłodsza dostawała najwięcej.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, powiat turecki

Obowiązki te związane są z zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, ale również zapewnienie
mu specjalistycznego wsparcia jeśli wymaga tego stan jego zdrowa zarówno fizycznego, ale
i psychicznego. Zakres tych obowiązków jest szeroki i istotny w przypadku rodziców zastępczych,
którzy prowadzą rodzinę zawodową specjalistyczną, a pod ich opiekę trafiają dzieci mające
szczególne potrzeby związane ze stanem zdrowia, zarówno w zakresie codziennych czynności
pielęgnacyjnych jak i wizyt u lekarza czy rehabilitanta.
Bardzo ważnym zadaniem jakie wobec dzieci stawiają sobie rodzice zastępczy to obdarzenie ich
miłością, czułością i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie motywowanie
i wspieranie w nauce, w podejmowaniu decyzji o dalszym wyborze szkoły, przekazywanie
pozytywnych wzorców, nauczenie życia i funkcjonowania w społeczeństwie, wzmacnianie ich
poczucia wartości.
Wychować ją na dobrego, mądrego człowieka. Pomagam w nauce, zdobywaniu wiedzy. Trzeba
pomóc też w tym, żeby spróbowała też tego, co jest niedobre. Bez tego człowiek się nie
wychowa. Ale dobrze by było, żeby udało się to zrobić pod pewną kontrolą, żeby za bardzo nie
zbłądziła, żeby nie żałowała.
Źródło: przedstawiciel rodziny spokrewnionej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Wsparcie jakie rodzice zastępczy udzielają swoim podopiecznym jest ściśle powiązane
z obowiązkami jakie wobec nich mają. Dotyczy ono bardzo wielu aspektów życia dzieci i związane
jest z różnymi obszarami ich rozwoju oraz codziennym funkcjonowaniem (np. zapewnienie
odpowiedniego ubrania, dbanie o edukację szkolną, zdrowie czy rozwój pasji i zainteresowań) oraz
zachowania pewnego rodzaju powtarzalności tego co wydarza się codziennie (np. pójście do szkoły
czy do przedszkola). Podkreślić należy, że dla rodziców zastępczych bardzo ważne wsparcie jakie
starają się udzielać swoim wychowankom to wsparcie dotyczące sfery emocjonalnej. Istotne jest
w ich opinii zapewnienie dziecku stabilnej, bezpiecznej i spokojnej sytuacji w domu, obdarzenie ich

96

miłością i zaangażowanie się w ich sprawy, czego mogły nie doświadczyć ze strony swoich
biologicznych rodziców. Rolą rodziców zastępczych często jest to by stworzyć im jak najlepsze
warunki do dalszego, prawidłowego rozwoju.
One potrzebują miłości, opieki, wsparcia. Te dzieci są zagubione, nie wierzą w siebie, brakuje
im pewności siebie, własnej wartości, a z drugiej strony są bardzo roszczeniowe. Mają
problemy z kontaktami z rówieśnikami, one się trochę izolują.
Źródło: przedstawiciel rodziny zawodowej, powiat wągrowiecki

W opinii uczestników badania jakościowego, najważniejsze potrzeby dzieci trafiających pod ich
opiekę związane są z potrzebą bycia zauważonym, wysłuchanym, z poczuciem bezpieczeństwa,
akceptacji, miłości, potrzebą bliskości i przytulania. Ponadto, poszczególni rodzice mają świadomość,
że ich rola i udzielane wsparcie będzie miało szczególne znaczenie dla ich wychowanków, kiedy ci
rozpoczną proces usamodzielniania i będzie im potrzebne ogromne wsparcie w podejmowaniu
decyzji, osiąganiu wyznaczonych celów, ale i radzeniu sobie z niepowodzeniami.
Bardzo rzadko zdarzały się sytuacje w których rodzice zastępczy myśleli bądź też zrezygnowali ze
sprawowania opieki nad swoim wychowankiem. Dotyczyły one sytuacji w których nowy
wychowanek sprawiał wiele problemów z którymi rodzice z powodu braku odpowiedniej wiedzy
i przygotowania nie byli w stanie sobie poradzić. Jedna z respondentek przyznała, że sytuacja ta była
wynikiem braku odpowiedniej i rzetelnej diagnozy sytuacji dziecka zanim zostało ono jej przekazane
pod opiekę. W innym przypadku rodzice zastępczy nie potrafili odpowiednio zająć się
wychowankiem, który sprawiał problemy wychowawcze, był agresywny i przejawiał zachowania
z którymi potrafili sobie poradzić jedynie odpowiedni specjaliści.
Jednocześnie rodzicom zastępczym bardzo trudno przewidzieć co rzeczywiście zrobiliby w sytuacji
w której nie są w stanie poradzić sobie ze swoim podopiecznym. Mogłaby być ona traktowana jako
pewnego rodzaju porażka wychowawcza, a wśród motywów które doprowadziły by do jej podjęcia,
przedstawiciele poszczególnych form pieczy zastępczej wskazywali na sytuację w której z powodów
zdrowotnych nie mogliby sprawować opieki nad dzieckiem, bądź te swoim zachowaniem stanowiłoby
realne zagrożenie dla innych członków rodziny. Jak jednak podkreślają respondenci, ich decyzja
o zostaniu rodzicem zastępczym jest decyzją dorosłą, przemyślaną i odpowiedzialną. Ponadto,
szkolenia które przeszli i pomoc na którą mogą liczyć ze strony organizatora pieczy zastępczej wpływa
na to, że do ewentualnych problemów podchodzą jako do wyzwań, którym trzeba spróbować
sprostać.
Nie wiem co musiałoby się stać, jestem osobą dosyć upartą, z resztą mąż też. Myślę, że żadne
wyzwanie nie stanowiłoby dla nas problemu.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat średzki

Jeszcze rzadsze były sytuacje w których rodzice zastępczy spotkali się z chęcią rezygnacji przez ich
wychowanka z możliwości bycia pod ich opieką. Sygnalizują, że jest wręcz odwrotnie, że ich
wychowankowie czują potrzebę zostania w rodzinie najdłużej jak to tylko możliwe, doceniając
wszystko to co dali i zapewnili im rodzice zastępczy.
No właśnie nie chcą. Dwójka już może a nie chcą. Chcą zostać.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Na zaistnienie takiej sytuacji wskazało zaledwie kilku uczestników badania jakościowego. Dotyczyły
one wychowanków, którzy chcieli jak najszybciej całkowicie się usamodzielnić bez dalszego wsparcia
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swoich rodziców zastępczych lub wykorzystując zasoby finansowe, które ci dla nich przygotowali. Jak
się jednak później okazywało, samodzielne życie nie jest tak łatwe, a świadczenia, które przysługują
usamodzielnianym nie wystarczają by zapewnić sobie odpowiednie warunki życiowe. Czynnik, który
mógłby wpłynąć na podjęcie takiej decyzji przez wychowanka związany jest zdaniem respondentów
z jego biologiczną rodziną i chęcią powrotu do niej.
Funkcjonując w najbliższym otoczeniu, rodziny zastępcze w zdecydowanej większości przypadków
spotykają się ze zrozumieniem i wsparciem swojej rodziny, znajomych, współpracowników czy
sąsiadów. Jednocześnie, rodzice zastępczy spotykają się z reakcjami osób, które nie potrafią
zrozumieć dlaczego podjęli się takiej roli i podziwiają za podjętą decyzję i wysiłek. Najbliższe
otoczenie chętnie angażuje się w pomoc w sprawowaniu opieki nad wychowankami, wykazuje
rodzicom zastępczymi ich dzieciom akceptację, wsparcie i zrozumienie. Starają się wspierać rodziców
zastępczych, oferując im pomoc w opiece nad dzieckiem.
Jeśli chodzi o rodzinę to my się bardzo blisko trzymamy. Bardzo się wspieramy z przyjaciółmi.
Oni nas rozumieją, akceptują, wspierają.
Źródło: przedstawiciel rodzinnego domu dziecka, powiat grodziski

Pojedyncze wypowiedzi pokazują, że jednak nie zawsze wszyscy rozumieją i akceptują decyzję
innych o tym by stworzyć dom dzieciom, które nie mogą przebywać w swojej naturalnej rodzinie.
Z takim niezrozumieniem, przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej spotkali się zarówno ze
strony swoich znajomych, ale jednak najczęściej ze strony sąsiadów. Powielany jest wielokrotnie
stereotyp, że rodzicem zastępczym zostaje się aby mieć dobre źródło dochodu a tym samym znaleźć
sobie sposób na życie.
W przypadku sąsiadów, to nie możemy liczyć na nic, wręcz na same negatywne rzeczy,
wytykanie nas palcami, że bierzemy dzieci, żeby się dorobić.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat średzki

Sporadycznie, respondenci wspominali o ewentualnym wsparciu jakie otrzymywali ze strony swojego
pracodawcy, udzielając pomocy w znalezieniu odpowiedniego specjalisty czy wyrażanie zgody na
korzystanie z wolnych dni by móc załatwić odpowiednie sprawy sądowe lub urzędowe związane
z pełnieniem roli rodzica zastępczego. Jednocześnie, zdarzają się sytuacje w których ani pracodawca
ani współpracownicy nie oferują rodzicowi zastępczemu swojego wsparcia, sugerując, że jeśli opieka
nad wychowankiem jest tak angażująca, to należałoby zrezygnować z pracy i całkowicie poświęcić się
wychowywaniu dziecka.
Trudno jednoznacznie wskazać jak często utrzymywany jest kontakt z biologicznymi rodzicami dzieci
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Zdarzają się sytuacje w których jest on dość
regularny, zarówno dzięki wizytom, rozmowom telefonicznym, wymianie sms-ów a nawet
wideokonferencji. Bywa, że częściej inicjowany jest przez rodziców zastępczych jak i same dzieci,
które starają się pozostawać w bieżącym kontakcie z rodzicami biologicznymi. Ci nie zawsze chcą ten
kontakt utrzymywać.
Ja tak, ale biologiczni rodzice nie szukają. My szukamy tego kontaktu, a oni go nie chcą.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Zdarzają się również takiej sytuacje w których ani biologiczni rodzice ani dalsza rodzina dziecka nie
utrzymuje z nim żadnego kontaktu. Wiele w tej sytuacji zależy od powodu dla którego dziecko
musiało opuścić rodzinę biologiczną. Nałogi rodziców, konflikt z prawem czy wyjazd poza granice
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Polski utrudniają i bywają przeciwskazaniem do utrzymywania tego kontaktu. Ponadto, zdarzają się
sytuacje w których rodzice biologiczni mają całkowity zakaz kontaktu z dziećmi, który został wydany
przez sąd.
Bardzo dobrze jakość i częstotliwość utrzymywanych relacji z rodziną biologiczną wychowanków
określił jeden z respondentów. Wskazał on bowiem, że są one tak różne i złożone jak sytuacja dziecka
i czynniki, które doprowadziły do tego, że dziecko musi przebywać w pieczy zastępczej.
Każde dziecko i każda relacja to inny temat, więc trudno powiedzieć. Te kontakty nie są łatwe
i ja je utrzymuje w domu. Do tej pory miałam jedną babcię którą nie potrafiłam przyjąć
w domu, bo była bardzo konfliktowa i te kontakty przeniosły się po za miejsce gdzieś na mieście
się spotykaliśmy. […] To nie są łatwe kontakty. Ja muszę się z tymi rodzicami spotykać, ale
z tyłu głowy często chciałabym żeby oni dali temu dziecku spokój.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat poznański

Zdarzają się sytuacje w których pomimo najszczerszych chęci rodzica zastępczego by pracować nad
powrotem dziecka do rodziny biologicznej ten kontakt i relacja nie wnosi niczego wartościowego
w życie dziecka. Ponadto, rodzice biologiczni pomimo utrzymywania kontaktu z dziećmi nie
podejmują pracy nad sobą. Zdarza się, że spotkania mają dla nich negatywne skutki, bywają okazją do
nastawianie dzieci przeciwko rodzicom zastępczym. Rodzice zastępczy, którzy podejmują się wysiłku
by poukładać kontakt dziecka z jego rodzicami biologicznymi, a widząc, że nie jest to możliwe
przyznają, że w takiej sytuacji woleliby aby z korzyścią dla siebie dziecko nie utrzymywało tego
kontaktu.
Nieco inaczej kontakt ten wygląda w przypadku rodzin spokrewnionych. Częściej dochodzi do
spotkań, odwiedzin, wspólnego obchodzenia świąt czy urodzin. Przedstawiciele rodzin
spokrewnionych sygnalizują, że mogą liczyć na wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
Jednak przebieg tych spotkań, ich częstotliwość i jakoś nie zawsze odbywa się z korzyścią dla dzieci.
Nie zawsze radzą sobie z tym, że rodzic jest obecny w jego życiu wtedy kiedy sam ma na to ochotę
lub czas.
Syn przychodzi. Przyjdzie porozmawia. Gdy potrzebuje wsparcia finansowego, to też
przychodzi, po jakąś pożyczkę, czy coś. Przychodzi raz, może dwa razy w miesiącu do dziecka.
Czasami jest to piętnaście minut, postoi w drzwiach, popatrzy. Czasami jest rzeczywiście
troszeczkę dłużej, z dwie godzinki, posiedzi i pobawi się. Mały lubi jak przychodzą, no bo lubi się
ogólnie bawić. […] Więzi nie ma żadnej. Był czas, że mówił do nich, mamo, tato, ale były
częstsze kontakty.
Źródło: przedstawiciel rodziny spokrewnionej, Miasto Poznań

Najczęstsze, codzienne problemy z jakimi w opinii przedstawicieli poszczególnych form pieczy
zastępczej borykają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka to problemy jakie ma każdy rodzic
ze swoim dzieckiem, a ich katalog jest bardzo różny i zależny również od powodów, dla których
dziecko przebywa poza swoją rodziną biologiczną.
Tak samo jak w rodzinie biologicznej, tego samego rodzaju problemy, od kataru po odrabianie
lekcji. […] Jeżeli chodzi o problemy – każde dziecko to inne dziecko. Nasze dzieci się tu szybko
zaadaptowały. Problemem dla dzieci jest niepewność – ile będę w tym domu, czy będę musiał
wrócić.
Źródło: przedstawicieli rodziny zawodowej, powiat czarnkowsko-trzcianecki
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Na podstawie wypowiedzi rodziców zastępczych wskazać można jednak na kilka obszarów, w obrębie
których z codziennymi problemami spotykają się zarówno oni sami, jak i osoby pełniące te same role.
Wskazać można na:
 Problemy z tożsamością dziecka i związane z tym obawy rodziców zastępczych, że po
usamodzielnieniu się wychowanka, może on powielać sposób życia i funkcjonowania swoich
rodziców biologicznych.
 Problem odrzucenia i braku akceptacji zarówno dla rodziców zastępczych, jak i dzieci, które
są pod ich opieką. Niektórzy z respondentów odczuwają potrzebę większej akceptacji
sytuacji w której znaleźli się zarówno oni jak i wychowankowie (szczególnie przez
rówieśników).
 Niewystarczające wsparcie specjalistyczne, w tym m.in. wsparcie dla dzieci Z FAS, pomoc
psychologa, rehabilitanta, logopedy. Ograniczony dostęp do usług medycznych, a wysokość
otrzymywanego wsparcia finansowego nie jest wystarczająca by korzystać z nich odpłatnie.
 Radzenie sobie z trudnymi zrachowaniami wychowanków.
 Niewystarczające środki finansowe na zakup wyżywienia, odzieży.
 Problemy w szkole, problemy z nauką.
 Brak wsparcia w zorganizowaniu opieki nad dziećmi popołudniami bądź w wakacje. W tym
obszarze pomocne byłoby zaangażowanie wolontariuszy.
 Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, którzy w swojej pracy mają do czynienia z dziećmi
będącymi pod opieką rodziców zastępczych, a swoim zachowaniem dyktowanym odruchem
serca nie zawsze nie zawsze pomagają rodzicom w wychowaniu dzieci.
 Problem w kontakcie z biologiczną rodziną wychowanka, rodzicami szczególnie. Ci nie
bywają słowni, nie przychodzą na umówione spotkania i roszczą sobie prawo do spotykania
się z dziećmi wtedy kiedy jest im wygodnie.
 W rodzinach niespokrewnionych pojawia się również problem z całkowitym otwarciem się
i okazaniem zaufania rodzicom zastępczym. Dzieci, które w wyniku wielu czynników musiały
opuścić swoją rodzinę biologiczną bywają bardzo zamknięte, potrzebują czasu by w pełni
zaufać swoim nowym opiekunom.

Zdiagnozowanie potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
Potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej omówiony zostały podczas
indywidualnych wywiadów pogłębionych w kilku obszarach, których mogą dotyczyć. W kwestii opieki
czy przypilnowania dzieci starają się być samowystarczalni i organizować ją we własnym zakresie.
Zdarzają się sytuacje w której na wsparcie mogą liczyć ze strony rodziny, znajomych czy sąsiadów.
Niektórzy korzystają ze wsparcia rodzin pomocowych.
Dzieci z naszego pogotowia idą do rodzin pomocnych, na czas 30 dni, w czasie wakacji, wtedy
my mamy swój czas dla nas, dla naszych dzieci. My wypoczywamy.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat średzki

Sygnalizowano jednocześnie, że przydałyby się rozwiązania umożliwiające pozostawianie dzieci pod
opieką osób trzecich na czas załatwiania spraw urzędowych, potrzeb związanych z własnym
zdrowiem lub dalszych członków rodziny, którzy wymagają zaopiekowania, ale dotyczy to również
chwili, kiedy rodzice zastępczy chcieliby odpocząć. Wsparcie te mogliby świadczyć wolontariusze lub

100

rodziny pomocowe (również dla rodzin niezawodowych) zarówno popołudniami w czasie roku
szkolnego jak i w okresie wakacyjnym.
Kolejny aspekt dotyczy zorganizowania odpoczynku dla rodziców zastępczych. Wypowiedzi
wskazują, że nie zawsze korzystają z możliwości wyjazdu bez dzieci, a tym samym nie odpoczywają od
kilku lub kilkunastu lat. Jeśli wyjeżdżają, często razem ze swoimi wychowankami. Wskazują, że nie
chcieliby ich zostawiać pod opieką osób trzecich, mają również świadomość, że ich wychowankowie
wymagają specjalistycznego wsparcia i trudno byłoby je znaleźć. Szczególnie cenna jest dla nich
możliwość wyjazdu razem z dziećmi podczas którego mogą wygospodarować chwilę tylko dla siebie.
U mnie jest to nierealne. Ja nie wyobrażam sobie oddać dzieci do innej rodziny, ja od 15 lat nie
odpoczywam. Wypoczynek z dziećmi tak, tego najbardziej brakuje. Raz byliśmy w projekcie
z PCPR, wyjechaliśmy na tydzień nad morze. Dzieci miały swoje zajęcia, rodzice szkolenia, ale to
tylko raz było.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Wskazano, że wyjazdy takie miały charakter pojedynczy i związane były najczęściej z dysponowaniem
przez organizatora pieczy zastępczej dodatkowych środków, na przykład unijnych. W grupie
respondentów, są również tacy rodzice, którzy chętnie korzystali by z możliwości wysłania
wychowanka na kolonie czy turnus rehabilitacyjny, by samemu w tym momencie wyjechać
i odpocząć. Inni starają się organizować samodzielnie swój wypoczynek, udając się na krótkie wyjazdy
w bliską okolicę.
Kwestie dotyczące organizacji życia codziennego w tym dowozu i dojazdu dzieci
z niepełnosprawnością oraz ich odbieranie, a także umawianie wizyt u specjalistów i same wizyty
specjalistów to działania, które rodzice zastępczy starają się zorganizować we własnym zakresie.
Zdecydowanie łatwiej kiedy szkoła jest blisko, a dzieci są w takim wieku, że mogą same do niej
docierać. W przypadku młodszych dzieci lub dzieci, które uczęszczają do placówek oddalonych od
domu, rodzice sami starają się zapewnić im dojazd i powrót. Dzielą się często tymi obowiązkami ze
współmałżonkiem. Korzystają również z zorganizowanego transportu przez przedszkole lub szkołę.
Często akcentowaną potrzebą w tym obszarze jest pomoc dotycząca umawiania wizyt i korzystanie ze
wsparcia specjalistów. Rodzice, którzy pod swoją opieką mają dzieci wymagające dodatkowego
wsparcia przyznają, że chcieliby aby był ktoś kto wesprze ich w tym obszarze.
Przy umawianiu wizyt u specjalistów – jakby ktoś nam pomógł to chyba bylibyśmy
najszczęśliwszymi osobami. Ja już mam specjalistów swoich, ale zorganizowanie specjalistów,
jeśli jest coś nowego to jest trudne. Ja bym musiała teraz z tym najmłodszym jeździć na
sensoryczne, mogę mieć je w Lesznie, a nie jestem w stanie i musiałam zrezygnować. Nie ma
specjalistów u nas, a jak są to nie są skuteczni. Ja czasami nie mam jak pojechać do Gostynia
na rehabilitacje. Ta pani, co mi pomaga to też nie zawsze może. Jakby tak ktoś przyjechał
i zawiózł go, to byłoby świetnie.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat gostyński

W czasie rozmów na temat kontaktu z rodzicami biologicznymi dzieci, respondenci wspomnieli, że
ich jakość i częstotliwość jest bardzo zróżnicowana. Nie zawsze rodzicowi zastępczemu jest łatwo
radzić sobie z tym kontaktem, chociaż jednocześnie niektórzy z respondentów przyznali, że sami
starali się znaleźć rodziców biologicznych swojego wychowanka, nawiązać i utrzymać z nim kontakt.
Wykorzystują w tym celu zarówno swój czas jak i zasoby żeby na przykład dowieźć dziecko na
spotkanie z rodzicami. Zdaniem respondentów, szczególną uwagę należałoby skierować na pracę
z rodziną biologiczną dziecka jeśli dostrzega się jakieś szanse na powrót do nich dziecka. Ponadto,
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obecność organizatora, koordynatora bądź innego specjalisty byłaby niezwykle pomocna dla
rodziców zastępczych już od samego momentu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, by
wszystkim pomóc poukładać relacje i odnaleźć się w nowej sytuacji.
To mi się wydaje, zwłaszcza początki powinny jednak inaczej funkcjonować. W pewien sposób,
to tak naprawdę do naprawienia jest cały system. Rodzice którzy chcą się kontaktować
z dziećmi powinni być zmuszeni, zmotywowani do kontaktu z psychologiem. Praca z rodziną
biologiczną, też jak gdyby tutaj my nie jesteśmy w stanie tak do końca, ale dobrze by było żeby
jakiś pracownik socjalny, psycholog. Jeśli rodzic chce się spotykać z dzieckiem żeby
współpracował z właśnie z taką osobą.
Źródło: przedstawiciel rodziny zawodowej, powiat poznański

Cennym wsparciem w tym obszarze jest udostępnianie pomieszczeń na spotkania dzieci
z biologicznymi rodzicami, szczególnie kiedy ci bywają agresywni oraz skorzystania z możliwości by
w takim spotkaniu brał udział jednocześnie psycholog. Opinie te związane są z obawami rodziców
zastępczych o samopoczucie wychowanków po takim spotkaniu.
Wielu rodziców samemu stara się pomagać dzieciom w ich edukacji. Wspólnie odrabiają lekcje,
przygotowują się do sprawdzianów czy powtarzają materiał. Łatwiej jest rodzicom odpowiadać na te
potrzeby kiedy dzieci są na wczesnym etapie nauki lub kiedy ta nie sprawia im zbytniej trudności.
Pamiętać jednak należy, że wiele dzieci posiada deficyty w wielu obszarach i wsparcie w tym obszarze
jest dla nich bardzo ważne i potrzebne.
Tutaj jest potrzeba, bo są to dzieci zaniedbane w 100%, trzeba zaczynać od zera, literki, cyferki,
tabliczka mnożenia, korepetycje.
Źródło: przedstawiciel rodziny zawodowej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Rodzice zastępczy starają się organizować dodatkowe lekcje i korepetycje dla swoich wychowanków.
Zdarza się, że prowadzą je wolontariusze zaangażowani przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Jednocześnie sygnalizują, że w szkołach powinna odbywać się większa liczba zajęć wyrównawczych.
Istotnym obszarem potrzeb rodzinnych form pieczy zastępczej jest wsparcie psychologiczne z którego
mogą korzystać zarówno oni sami jak i ich wychowankowie. Przybierają one formę zarówno
indywidualnych spotkań z psychologiem, ale to także możliwość korzystania z grup wsparcia, a także
specjalistycznych szkoleń. Znaczenie dla organizowania tej formy wsparcia miało również posiadanie
dodatkowych środków na przykład z Unii Europejskiej.
My mieliśmy właśnie szkolenia z projektu Unijnego i mamy też kontakt do tych pań, które
prowadziły te szkolenia. Tam omawialiśmy wiele takich spraw i wiele też dostaliśmy
wskazówek. Nawet jakby była taka potrzeba, to my na telefon możemy zadzwonić i dostajemy
taką poradę.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat turecki

Nie wskazuje się żeby rodzice czy ich wychowankowie mieli problem z dostępem do wsparcia
psychologa. Sygnalizują, że jeśli mają taką potrzebę, jest ona zaspokajana. Dużo dla rodziców znaczy
również kontakt z koordynatorem, który również jest dla nich źródłem wsparcia. Zdarzają się
sytuacje, w których mimo możliwości skorzystania z takiego wsparcia, wychowankowie nie są nim
zainteresowani. Ponadto, niektórzy rodzice zastępczy wskazują, że nie mają potrzeb w tym zakresie,
ale że mogą się one pojawić wraz z dorastaniem wychowanka.
Wszelkie kwestie formalno-prawne rodzice zastępczy starają się załatwiać we własnym zakresie,
czasami angażują do pomocy członków rodziny, szczególnie kiedy ci posiadają odpowiednie

102

wykształcenie czy wiedzę. Obecnie, często wskazują, że nie mają potrzeb w tym obszarze.
Jednocześnie mają świadomość, że w powiatowym centrum pomocy rodzinie mogą liczyć na
wsparcie w wypełnianiu dokumentów. Mają również dostęp do pomocy prawnej.
Jeśli chodzi o wsparcie dotyczące kwestii materialnych i wsparcia finansowego ocenia się, że
wysokość otrzymywanego wsparcia finansowego wystarcza na zapewnienie dziecku jego
podstawowych potrzeb. Sytuacja finansowa wielu rodzin poprawiła się wraz z pojawieniem się
świadczenia 500+. Łatwiej jest również zaspokoić potrzeby dziecka, które nie wymaga
specjalistycznego wsparcia, a to często musi być organizowane poza Narodowym Funduszem
Zdrowia. Ponadto, otrzymywane środki nie zawsze wystarczają na remont czy zakup niezbędnych
elementów wyposażenia domu.
Wsparcie by się przydało, jeżeli dziecko jest zdrowe, to te pieniążki wystarczą, jak nie to już
gorzej, ale my też pracujemy. Przydało by się jakiś remont albo wyposażenie dla dzieci, jakieś
bawialnie z atestami jak w przedszkolach […].
Źródło: przedstawiciel rodzinnego domu dziecka, powiat grodziski

Te pieniądze które dostajemy na utrzymanie dzieci i 500+. Przy dzieciach które nie maja
niepełnosprawności i jakiś specjalnych wymogów. W moim przypadku to wystarcza.
Źródło: przedstawiciel pogotowia rodzinnego, powiat poznański

Wskazuje się, że przydatne byłoby dofinansowanie do remontów, dostosowania go do potrzeb
dziecka niepełnosprawnego i zakup niezbędnego wyposażenia. Otrzymywanie większych środków
finansowych to zdaniem części rodziców zastępczych możliwość zapewnienia stabilnej sytuacji
wychowankom czy też możliwość zrezygnowania z pracy, by zaangażować się całkowicie
w wychowanie dzieci.
Przyjmując dziecko do rodziny zastępczej, rodzice często otrzymują środki na zakup i wyposażenie
pokoju. Często jednak to wsparcie jest jednorazowe, a z dalszymi ewentualnymi wydatkami rodzice
muszą sobie radzić samodzielnie. Zdarzają się tacy rodzice, którzy korzystają z pomocy organizacji
pozarządowej, z której otrzymano bardzo duże wsparcie na zakup sprzętu AGD. Jeden
z respondentów przyznał, że otrzymuje zwrot za rachunki (za prąd czy gaz). Jednakże, rodzice
zastępczy mają poczucie, że zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych to
przede wszystkim obowiązek, który spoczywa tylko na nich.
Otrzymywane wsparcie to przede wszystkim zasługa powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Ponadto, wskazano na korzystanie z pomocy ośrodka pomocy społecznej, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, ale także organizacji pozarządowych. Wsparcie rodzinom zastępczym jest również
udzielane przez członków ich rodziny, znajomych czy sąsiadów. Dotyczy przede wszystkim
zaspokojenia potrzeb związanych z opieką nad dziećmi czy pomocą w ich dowozie do szkoły.
Dość pozytywnie wypowiadają się przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej jeśli chodzi
o otrzymywane wsparcie jako odpowiedź na ich potrzeby.
Wydaje mi się, że tak. Gdyby się pojawił jakiś problem to otrzymam wsparcie.
Źródło: przedstawiciel pogotowia opiekuńczego, powiat poznański

Rozmówcy wskazują, że w przypadku pojawiania się problemów lub trudności mają świadomość, że
mogą zwrócić się do organizatora lub koordynatora pieczy zastępczej. Ci starają się wspólnie
z rodziną poszukać rozwiązania zaistniałej sytuacji.
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Za każdym razem kiedy rzeczywiście coś potrzebuję, czy to chodzi o taką pomoc
psychologiczną, wsparcie, coś w tym stylu, otrzymuję naprawdę to czego potrzebuję w danej
chwili. Tak, że jestem zadowolona z tego w stu procentach.
Źródło: przedstawiciel zastępczej rodziny spokrewnionej, powiat średzki

Mimo to, zdarzają się jednak sytuacje w których poza wysłuchaniem, dodaniem otuchy
i przekazaniem informacji co rodzina może zrobić w danej sytuacji, nie można liczyć na większe
wsparcie. Wynika to zazwyczaj ze specyfiki problemu i ograniczonych możliwości nawet
organizatorów pieczy zastępczej.
Na pewno nas wysłuchają i będą szukać rozwiązań, niestety często się na tym kończy,
problemy nie rozwiązują się same. Możemy powiedzieć, że próbują szukać, kontaktują się
i pytają, czy udało się nam rozwiązać problem. Często nie mogą nic zrobić, no bo co zrobią
z tym, że nie ma dostępu do specjalisty, albo pieniędzy na rehabilitanta.
Źródło: przedstawiciel rodzinnego domu dziecka, powiat grodziski

Pojedyncze głosy dotyczyły nie otrzymywania wsparcia adekwatnego do sytuacji. Dotyczyły one:
 Niewystarczającego wsparcia finansowego.
 Braku zainteresowania ze strony ośrodków pomocy społecznej i nieudzielnie dodatkowego
wsparcia (np. poprzez zakup odzieży zimowej). Nie kierowanie się sytuacją rodziny a jedynie
wysokością uzyskiwanego dochodu.
Nieliczni rodzice zastępczy wskazali na pojawienie się w ich rodzinie trudnej sytuacji rodzicielskiej.
Jeśli się one pojawiły, dotyczyły sytuacji w których wychowankowie wagarowali, sprawiali swoim
rodzicom wiele trudności wychowawczych w okresie dorastania. Zdarzają się problemy w nauce,
problemy z motywacją do kontynuowania edukacji. Wychowankowie mają problemy
z przyswojeniem i postępowaniem zgodnie z zasadami życia społecznego, ale jak podkreślają rodzice
zastępczy wiele tych problemów to wyzwania dnia codziennego z którymi zmagają się rodzice,
niezależnie czy wychowują swoje biologicznie dzieci, czy też starają się innym stworzyć jak najlepsze
warunki do rozwoju.
Trochę z tym ostatnim dzieckiem jest problemów, nie mógł zrozumieć, że się nie kradnie, że
trzeba się umyć. Kiedyś, żeby coś zjeść musiał kraść – to było normalne dla niego. Jak przyszedł
tu, to nie mógł się odnaleźć. Pomogła współpraca i rozmowa z PCPR, to zadziałało, było krótko.
Problemy są jak w życiu.
Źródło: przedstawiciel rodziny zawodowej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

W momencie pojawienia się trudnych sytuacji rodzicielskich, respondenci przede wszystkim
zaczynają od kontaktu z koordynatorem pieczy zastępczej, jeśli sami nie potrafią go skutecznie
rozwiązać. Mają pewność, że to właśnie od tego osoby otrzymają odpowiednie wsparcie lub zostaną
pokierowani do odpowiednich specjalistów. Koordynator pieczy zastępczej to także osoba, do której
rodzice zastępczy zwrócili by się z prośbą o pomoc gdyby zaistniała taka potrzeba.
Bardzo istotnym elementem rozmów z przedstawicielami rodzinnych form pieczy zastępczej
stanowiło poznanie ich opinii w zakresie form wsparcia jakich oczekują. Wśród wskazań
respondentów poruszono następujące kwestie:
 Wsparcia wolontariuszy (innych osób), które poświęciłyby odrobinę swojego wolnego
czasu i umiejętności podopiecznym rodzicom zastępczym. Dotyczy to zarówno zabawy,
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pomocy w nadrabianiu braków szkolnych, ale również podjęciu się opieki nad dziećmi
w trudnej sytuacji dla rodziców zastępczych.
Większego dostępu do specjalistów. W tym zakresie niektórzy z respondentów wskazali, że
przydatne i pomocne byłyby zmiany w ustawie wskazujące, że na daną liczbę rodzin
zastępczych (przykładowo 30) powinien w województwie przypadać jeden specjalista na
przykład rehabilitant czy też pedagog.
Dokładnych i rzetelnych informacji przekazywanych przez organizatorów lub koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej o wszelkich możliwych formach wsparcia jakie przysługują
rodzicom zastępczym i ich wychowankowi na przykład z tytułu jego niepełnosprawności.
Dostęp do miejsca w którym mogliby się swobodnie spotykać przedstawiciele rodzinnych
form pieczy zastępczej.
Organizowanie spotkań i grup wsparcia dla poszczególnych przedstawicieli rodzinnych form
pieczy zastępczej. Z propozycją wyszedł przedstawicieli pogotowia opiekuńczego, który
wskazał, że rola jaką pełni on i inne osoby prowadzące pogotowia opiekuńcze szczególnie
wymaga wsparcia ze względu na zmienną sytuację i problemy z jakimi należy się mierzyć.
Większa liczba szkoleń/spotkań/warsztatów ze specjalistami (np. terapeutami). Ponadto,
zwrócono uwagę na czas realizacji takiego wsparcia. Sugerowano, że mogły by one odbywać
się w weekendy, kiedy zarówno rodzice jak i dzieci mają więcej wolnego czasu niż
w tygodniu.
Większe wsparcie finansowe (np. w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych), które
pozwoliłoby w pełni poświęcić się opiece nad dziećmi bez konieczności podejmowania pracy
zarobkowej. Potrzebę otrzymywania większego wynagrodzenia zgłosili także przedstawiciele
rodzin zawodowych.
Docenienie (np. poprzez ogólnopolskie działania) roli i odpowiedzialności jakiej podejmują
się osoby tworzące rodziny zastępcze.

W rozmowie z osobami tworzącymi rodzinne formy pieczy zastępczej ocenie poddano sposób
koordynowania udzielanego wsparcia i jego skuteczność. Przychylnie rodzice zastępczy wypowiadają
się o tym w jaki sposób on funkcjonuje, dostrzegając również zmiany, które zachodziły na przestrzeni
czasu. Nawet jeśli obowiązki jakie mieli rodzice zastępczy wobec organizatora/koordynatora
rodzinnej pieczy na początku wydawały się im zbędne, to również z czasem dostrzegają i doceniają
to, że należy ich dopełnić.
Na początku myślałam sobie po co to wszystko, ale jednak ten sposób postępowania jest
dobry. Przyzwyczaiłam się do niego, do tych co półrocznych spotkań oraz kursów, które są
organizowane i te lubię najbardziej. A jednak jest wiele spraw, które trzeba omówić. I nie ma co
ukrywać swoich problemów. I sądzę, że to jest dobre.
Źródło: przedstawiciel rodziny spokrewnionej, powiat poznański

Nie zdarzyły się sytuacje, w których rodzice zastępczy nie mogli liczyć na wsparcie ze strony
koordynatora lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jak sami podkreślają, nie spotkały ich
dotychczas sytuacje, których rozwiązanie przerosłoby ich samych oraz tych, który powinni udzielić im
wsparcia. Oceniając koordynowanie udzielanego wsparcia i jego skuteczność, wielu z nich podnosiło
kwestię dotyczącą jakości kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za jego udzielanie.
Wszystko sprawnie działa, jest dobrze. Nie mam zarzutów. Jest wszystko na poziomie. Jak
potrzebuję czegokolwiek to pomoc jest odpowiednia. Nie słyszałam jeszcze słowa odmowy.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, powiat turecki
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Jednocześnie, niektórzy z uczestników badania podzieli się swoimi pomysłami na to, jakie elementy
należy uwzględnić w sposobie koordynowania udzielanego wsparcia, by był on jeszcze bardziej
sprawny i skuteczny. Wśród nich znalazły się propozycje dotyczące:
 Dokładniejszej diagnozy dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych i reagowanie na sygnały
rodziców, którzy uważają, że wychowanek przejawia zachowania z którymi rodzic nie jest
w stanie sobie poradzić. W opinii jednego z respondentów umożliwi to zapobieganie sytuacji
w których rodzic wypala się w prowadzeniu rodziny. Bywa również oskarżany przez
wychowanków o złe traktowanie.
 Większego zaangażowania i wsparcia ze strony koordynatora. Respondenci wskazują, że
w wielu sytuacjach mogą liczyć na zainteresowanie z jego strony, ale zakres jego możliwości
i kompetencji nie zawsze jest wystarczający by skutecznie rozwiązywać pojawiające się
problemy.
 Zwiększenie możliwości organizatora rodzinnej pieczy i ułatwienie mu szybszego kontaktu
i dostępu do lekarza, psychologa lub innego specjalisty.
 Większe możliwości finansowe powiatowego centrum pomocy rodzinie w zakresie
finansowania remontów mieszkań czy też ich wyposażenia. Jednocześnie warto podkreślić,
że powiaty, które mają taką możliwość wspierają rodziny finansując im dodatkowo zakup
opału czy bilety.

Zdiagnozowanie potrzeb usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Stan wiedzy przedstawicieli na temat procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej jest
bardzo zróżnicowany i zależny od tego, czy wychowanek rodziny już rozpoczął ten proces czy jest on
dopiero przed nim. W przypadku rodziców, którzy opiekowali się wychowanek, który jeszcze nie
rozpoczął tego procesu, wiedza w tym temacie jest dość znikoma.
Nie, nie wiem. Jeszcze dzieci są małe. Na razie myślę, gdzie do szkoły dzieci potem pójdą.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, powiat poznański

Warto jednak podkreślić, że informacje dotyczące procesu usamodzielniania przekazywane są
rodzicom podczas szkoleń będąc jeszcze kandydatami na rodziców zastępczych.
Znam zasady bo mieliśmy to na szkoleniach w PCPR lecz czy jest to wystarczające to trudno mi
powiedzieć.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, powiat gostyński

Jednak również rodzice zastępczy, którzy pod swoją opieką mieli wychowanków, którzy już
rozpoczęli proces usamodzielniania nie do końca mogli wypowiedzieć się na temat jego przebiegu
czy zasad. Zdarzają się również rodzice, którzy dość świadomie podchodzą do tego etapu w życiu
swoich wychowanków, starając się by byli oni jak najlepiej przygotowani do podejmowania decyzji
i planowania swojej przyszłości. Zdaniem rodziców, którzy podjęli się roli opiekuna
usamodzielniania wsparcie jakie wychowanek może otrzymać nie zawsze jest wystarczające,
a zapisy w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nie wskazują jednoznacznie kto za co
jest odpowiedzialny i w jakim zakresie powinien wspierać usamodzielnianego.
Powinno być konkretne sformułowanie, kto za co odpowiada. Określenie jasnych zasad, które
dotyczą wychowanków, jaka placówka państwa odpowiada za mieszkanie, jaka za pracę.
Chodzi o zabezpieczenie najważniejszych kwestii.
Źródło: przedstawiciel rodzinnego domu dziecka, powiat turecki

106

Zdaniem osób, które podjęły się roli opiekuna usamodzielniania, proces ma dużo większe szanse na
powodzenie jeśli wychowanek chce i jest taka możliwość, by na czas np. kontynuowania nauki
pozostawał nadal pozostawał w domu rodziców zastępczych. Rola opiekuna usamodzielniania
w opinii respondentów to wspieranie i towarzyszenie wychowankowi w podjętych przez niego
decyzjach dotyczących dalszego jego życia.
Trzeba ich przygotować do samodzielności żeby umieli sami sobie radzić. Opiekun powinien
pomóc znaleźć mieszkanie, pomóc w wyposażeniu tego mieszkania.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, powiat czarnkowsko-trzcianecki

W trakcie realizacji badania niektórzy przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej przyznali, że
pod ich opieką przebywa nadal wychowanek lub wychowankowie, którzy ukończyli 18 rok życia.
Część z nich kontynuowana naukę i/lub pracowała. Ponadto, dalsza chęć przebywania w domu
rodziców zastępczych bywa wynikiem więzi jakie łączą wychowanków z osobami, które stworzyły im
dom. Bywa również tak, że są to jedyne osoby w ich życiu na wsparcie których mogą liczyć.
Dodatkowo, sytuacja komplikuje się w przypadku wychowanków przebywających w rodzinach
specjalistycznych, które z racji swojego stanu zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.
Rodzice zastępczy dość często utrzymują kontakt z dorosłymi, samodzielnymi wychowankami
nieprzebywającymi pod ich opieką. Jego jakość i częstotliwość jest bardzo zróżnicowana. Zdarzają się
sytuacje w których jest on bardzo ciepły i regularny oraz takie, kiedy dalsze relacje z wychowankiem
mają nieco luźniejszą formę. Należy jednak podkreślić, że przedstawiciele rodzinnych form pieczy
zastępczej niezależnie od formy rodziny jaką tworzą najczęściej serdecznie wypowiadali się na temat
kontaktu z samodzielnymi wychowankami.
Z wszystkimi wychowankami utrzymuję kontakt. I ten kontakt jest dobry, piszemy dzwonimy do
siebie. Jak rodzina spotykamy się.
Źródło: przedstawiciel rodziny specjalistycznej, Miasto Poznań

Zdaniem uczestników badania jakościowego bariery na jakie napotykają usamodzielniani
wychowankowie przede wszystkim dotyczą wsparcia finansowego oraz trudności związane z
posiadaniem własnego mieszkania. Bariery te są ściśle powiązane z rodzajem wsparcia jakie
usamodzielniany wychowanek powinien otrzymywać i jakie sami chcieliby im oferować. Kilkukrotnie
wskazano, że to właśnie możliwość otrzymania własnego mieszkania.
To zależy czy powiat ma mieszkanie chronione, czy nie ma. Jeśli ma to dobrze, a jeśli nie, to
gdzie takie dziecka ma się podziać. Nie zawsze jest możliwość powrotu do rodziny biologicznej.
Źródło: przedstawiciel rodziny niezawodowej, Miasto Poznań

Poza tym, wysokość wsparcia finansowego nie jest zdaniem rodziców zastępcza odpowiednia.
Jednocześnie wychowanek powinien podejmować zatrudnienie, co również bywa dla nich
problemem i barierą w procesie wchodzenia w dorosłość. Problemem jest również brak pewności
w usamodzielnianych wychowankach czy i jak poradzą sobie z codziennością i dorosłością będąc
poza swoją rodziną zastępczą, czy nie przytłoczą ich takie same problemy z jakimi borykają się ich
znajomi będący w podobnej sytuacji i czy będą mieli w sobie na tyle siły żeby sobie z nimi poradzić.
Istotne zagadnie dotyczące usamodzielniania wychowanków skupiało się również na poznaniu opinii
przedstawicieli poszczególnych form pieczy zastępczej dotyczących rodzaju wsparcia jakie należy
udzielać usamodzielnianym wychowankom. Wśród nich pojawiły się wypowiedzi dotyczące:
 Większego wsparcie finansowego.
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Zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, umożliwianie korzystania
z mieszkania chronionego.
 Wsparcia psychologicznego, pomocy terapeuty, organizowanie grup wsparcia.
 Pomocy w znalezieniu pracy.
 Pomocy prawnej.
 Okazywania troski w sprawach codziennych, jak ma to miejsce w przypadku każdej rodziny
i relacji rodziców z dziećmi.
 Wsparcie i nadzór na przykład asystenta również po zakończeniu procesu usamodzielniania.
Podkreślić należy, że w opinii wielu rodziców wsparcie to powinno mieć charakter komplementarny,
powinno skupiać się na kilku aspektach wchodzenia w dorosłość – zarówno na kwestii finansowej,
pomocy w znalezieniu zatrudnienia, ale co istotne powinno wspierać się usamodzielnianych również
poprzez okazywanie im zainteresowania i wsparcia w radzeniu sobie z codziennością. Ponadto, wielu
z nich powinno móc korzystać ze wsparcia specjalistycznego – psychologa czy terapeuty.
Na pewno, wsparcia psychologicznego. Ponieważ takie dzieciaki jakby nie patrzeć, skoro trafiły
do rodzinnej pieczy zastępczej, musiały trochę przejść w swoim życiu. Tak, że na pewno nie
miały łatwego start. Co za tym idzie, wydaje mi się, że ta pomoc psychologiczna byłaby
najważniejsza. Aczkolwiek materialna, też by się przydała. Wiadomo, nie każdemu od razu
udaje się znaleźć pracę, nie każdemu od razu udaje się znaleźć jakiś sposób zarobku, czy też
dzieciaki mają prawo do tego, żeby się uczyć. Tak, że sądzę, że ta materialna i ta
psychologiczna byłaby tu najważniejsza.
Źródło: przedstawiciel rodziny spokrewnionej, powiat średzki

Bardzo ważnym elementem udzielanego wsparcia powinno być nie tylko wsparcie finansowe
i materialne, które oczywiście jest niezbędne by młody człowiek miał realną szansę na rozpoczęcie
prowadzenie samodzielnego życia. Nie należy jednak zapominać o udzielanym wsparciu
psychologicznym bez którego cały proces usamodzielniania może się nie powieść.
Wsparcie, które wymieniono i wskazano powyżej, to również rodzaj wsparcia jaki rodzice zastępczy
chcieliby udzielać usamodzielnianym wychowankom w przyszłości, kiedy ci rozpoczną lub zakończą
proces usamodzielniania. Wiele głosów wskazuje na to, że pomimo opuszczenia domu, wychowanek
będzie mógł nadal liczyć na wsparcie ze strony rodziców, oczywiście zgodnie z ich możliwościami.
Tutaj największe obawy respondenci mają co do zapewnienia odpowiednich warunków
mieszkaniowych swoim dzieciom. Bardzo ważne w tym zakresie jest również dla rodziców, aby dzieci
będące pod ich opieką otrzymały dobre wykształcenie oraz ukończyły szkołę, a co za tym idzie aby
były aktywne zawodowo i samodzielne finansowo.
To na pewno to wsparcie odnośnie edukacji szkolnej, czyli, że tak powiem, nie wypuścimy
z domu dopóki się nie wykształci, przynajmniej to technikum. Robilibyśmy wszystko,
uruchomilibyśmy wszystkich znajomych, nieznajomych żeby tą pracę mieli. Później pomóc
napisać odnośnie tego mieszkania, bo to też nie jest tak, że mieszkanie dostanie z dnia na
dzień. To może być, miesiąc, pół roku. Zależy jak miasto dysponuje takimi mieszkaniami. Więc
to przede wszystkim, ta płynność finansowa i mieszkanie. Przede wszystkim to wychowywać
tak dzieci żeby nie wpadły w jakieś złe towarzystwo. Uczyć gospodarowania pieniędzmi, bo jak
poczują ta wolność, to nie wiadomo, co się stanie. Powiedziałabym, że powinna być jakaś
kontrola, przynajmniej jakieś odwiedzanie. Utrzymywanie dalszego kontaktu, żebyśmy
wiedzieli, że jest wszystko w porządku, tak jak mamy kontakt ze swoimi dziećmi.
Źródło: przedstawiciel rodziny spokrewnionej, Miasto Poznań
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Dla osób tworzących rodziny zastępcze bardzo ważnym obszarem w którym chcieliby wspierać
swoich podopiecznych oraz który ich zdaniem jest bardzo istotny w całym procesie usamodzielniania,
to uczenie ich odpowiedzialności za własne życie i świadomość, że każda podejmowana decyzja ma
swoje konsekwencje, że nie zawsze też wszystko w życiu przebiega zgodnie z tym co sobie człowiek
zaplanuje.
Ale niestety musi zacząć żyć bardziej, na własny rachunek, bo ona jest bardzo wygodna
a chcemy żeby wyszła z tej strefy komfortu. Żeby po prostu, poszła krok dalej, bo widzimy, że
zupełnie inaczej funkcjonuje nasz syn, który już w gimnazjum zaczął sobie dorabiać.
Źródło: przedstawiciel rodziny zawodowej, powiat poznański

Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form pieczy
zastępczej i ich wychowanków
W czasie rozmów, przedstawiciele poszczególnych form pieczy zastępczej wskazali na słabe strony
systemu w swoim powiecie. W swoich wypowiedziach poruszyli następujące kwestie:
 Brak bądź niedostateczną liczba specjalistów.
 Godziny pracy koordynatora pieczy zastępczej, które pokrywają się z godzinami pracy
rodziców zastępczych. Utrudnia to kontakt i możliwość spotkania się.
 Brak zaangażowania organizatora/koordynatora pieczy zastępczej w umawianie wizyt
u specjalistów.
 Brak miejsca spotkań z rodzinami biologicznymi.
 Większa liczba szkoleń czy kursów przy zaangażowaniu znających się na temacie terapeutów
bądź specjalistów.
 Potrzebę większej współpracy pomiędzy powiatowym centrum pomocy rodzinie
a lokalnymi władzami w celu zapewnienia.
 Zorganizowanie letniego wypoczynku dla wychowanków.
Wielu respondentów jednocześnie nie potrafiło bądź nie miało potrzeby wskazywania słabej strony
systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Wskazywali na brak potrzeb czy brak zaistnienia
sytuacji w której oczekiwaliby innego wsparcia niż te, które otrzymują obecnie.
W tej chwili mam wrażenie, że działa to sprawnie. Dlatego że, ci koordynatorzy są w dużym
kontakcie, można się dopytać. PCPR jest przygotowany obecnie na wiele sytuacji, to nie jest nic
nowego, wie co ma robić, gdzie skierować.
Źródło: przedstawiciel rodziny zawodowej, powiat gnieźnieński

Pytania dotyczące tego, w jaki sposób należałoby podjąć aby usprawnić system rodzinnej pieczy
zastępczej w powiecie pokrywają się z odpowiedziami przedstawicieli poszczególnych form pieczy
zastępczej na temat tego jakiego wsparcia oczekują pełniąc obecną rolę, jakie wsparcie powinno być
kierowane do usamodzielnianych wychowanków. Dotyczą one zarówno kwestii związanych
z wsparciem finansowym, materialnym, a także psychologicznym.
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Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej
Indywidualne wywiady pogłębiono zrealizowano z 26 usamodzielnianymi wychowankami rodzinnej
pieczy zastępczej35. Wśród respondentów znalazły się osoby, które w momencie przeprowadzania
wywiadów były w trakcie procesu usamodzielnia (mieszkały w rodzinie zastępczej i kontynuowały
edukację) jak i takie, które zakończyły proces usamodzielniania. Osoby, które zakończyły proces
usamodzielniania w momencie realizacji badania, były zazwyczaj osobami aktywnymi zawodowo,
często również łączącymi pracę zawodową z kontynuowaniem nauki. Wielokrotnie wspólnym
mianownikiem łączącym uczestników tego badania było przebywanie w rodzinie zastępczej
zawodowej spokrewnionej. Przeważająca część respondentów przebywała pod opieką swoich
dziadków, sporadycznie rolę rodzica zastępczego przyjęło rodzeństwo biologicznych rodziców
usamodzielnianego.
W zdecydowanej mniejszości znalazły się osoby, które na czas przebywania poza swoją rodziną
biologiczną zostały umieszczone w rodzinie zawodowej, pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym domu
dziecka lub też rodzinie zawodowej specjalistycznej.
Swoją sytuację materialną oceniają jako raczej dobrą. Nie pojawiła się osoba, która w skrajnie
negatywny sposób wypowiedziała się na temat tego jak się jej wiedzie. Co istotne, w grupie
respondentów trafiły się osoby, które myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, mają
jasne sprecyzowane oczekiwania co do swojej dalszej edukacji czy też studiują na dwóch kierunkach.
Często nauka łączona jest z podejmowaniem pracy zarobkowej.
Chodzę do szkoły policealnej, moja sytuacja materialna jest dobra. Mieszkam z rodziną
zastępczą. Samodzielna jestem dwa lata, teraz mam dwadzieścia lat.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat gnieźnieński

Obecnie jestem niezatrudniona, poszukuję pracy. Chcę zacząć staż zawodowy w połowie maja,
mieszkam z babcią, która jest moim opiekunem usamodzielnienia. Mam taki plus, że
opiekunem jest babcia. Jestem samodzielna od 18, teraz mam 23 lata, w sierpniu 5 lat będzie.
Już studiowałam, teraz też mam zamiar zacząć studia. Miałam wypadek samochodowy, więc
jestem mniej aktywna zawodowo.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat koniński

Wśród respondentów znalazły się osoby, które do rodzinnej pieczy zastępczej trafiły mają już około
roku czy półtora jak i w nieco późniejszym okresie swojego życia, tj. od 6 do 11 roku życia. Wśród
powodów, które przyczyniły się do tego, że dzieci musiały opuścić swoją rodzinę naturalną wskazano
na następujące powody:
 Bieda w rodzinie.
 Nałóg rodzica (alkoholizm).
 Choroba rodzica, niepełnosprawność rodzica.
 Porzucenie dziecka przez rodzica.
 Śmierć rodzica.
 Brak akceptacji dziecka ze strony nowego partnera jednego z rodziców.
 Niemożność stworzenia i zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków.
 Konflikt rodzica z prawem, pobyt rodzica w więzieniu.

35

Szczegółowy rozkład próby badawczej znajduje się w rozdziale Metodologia badania.
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Bardzo różnie usamodzielnieni wychowankowie oceniali częstotliwość swojego kontaktu
z rodzicami biologicznymi lub dalszą rodziną. Zdarzały się sytuacje w których był on regularny,
jednak przede wszystkim cechuje go nieregularność, nie były to zbyt głębokie relacje oparte na
wzajemnym zaufaniu czy też wzajemnej chęci utrzymywania go. W przypadku przebywania
w rodzinie spokrewnionej, zdarzały się sytuacje w których to opiekunowie dziecka (szczególnie
dziadkowie) dążyli do tego aby dziecko miało kontakt ze swoimi biologicznymi rodzicami.
Miałam kontakt z tatą – on był w więzieniu w tym okresie jak byłam mała, po jakimś czasie
wyszedł, założył rodzinę trzy domy od babci. Kontakt z tatą miałam cały czas. Był to normalny
kontakt, nie mamy jakiegoś dobrego kontaktu, mieszkał obok po prostu.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat koniński

Siostry też były w domu dziecka i rodzice tam przyjeżdżali. Marny, ale był ten kontakt. Z dalszą
rodziną sporadyczny.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat szamotulski

Najczęściej wskazywaną formę kontaktu stanowiły spotkania oraz kontakt telefoniczny. Ponadto,
w pojedynczych przypadkach, to usamodzielnieni wychowankowie nie chcieli utrzymywać kontaktu
ze swoimi biologicznymi rodzicami.

Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego
Usamodzielniani wychowankowie dość zgodnie przyznali, że istnieje potrzeba funkcjonowania
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Pojawił się również głos, że w takiej sytuacji wiele
również zależy od rodziny do jakiej dziecko trafi ze swojej rodziny biologicznej i czy ta będzie chciała
i potrafiła przekazać swojemu podopiecznemu pozytywne wzorce i wartości.
Zależy od indywidualnego przypadku, nie raz może to wyjść tej osoba na plus. Zależy jakich się
miało rodziców, bo nie raz można żyć w tak zwanej patologii . A nie raz może być to gorzej, bo
zależy od osób, które wychowują ta daną osobę, co mają w głowie, jakie wartości przekazują,
różnie bywa.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat koniński

To w jaki sposób będzie wyglądać pobyt w rodzinie zastępczej i jak ta szansa zostanie wykorzystana
zależy również od samego wychowanka, jego nastawienia.
Tak, dużo zależy od podopiecznych. Do rodziny zastępczej nie idzie się za karę, dużo rzeczy mi
pomogli w tej rodzinie. Nic bym nie zmieniła. U mnie było super.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat koniński

Osoby usamodzielniane nie miały jednak żadnej wątpliwości co do korzyści jakie może odnieść
dziecko, które zostaje umieszczane w rodzinnie zastępczej. Dostrzegają również różnicę pomiędzy
przebywaniem w domu dziecka a rodziną zastępczą. Jednocześnie funkcjonuje świadomość, że dla
dziecka, które przebywa w rodzinie, która nie zaspokaja jego potrzeb i nie dba o jego
bezpieczeństwo, dobrym rozwiązaniem jest również umieszczenie go w domu dziecka. Placówka
zaspokaja jego podstawowe potrzeby, a zatrudnieni pracownicy starają się wspierać jego rozwój.
Tak, bo domy dziecka nie zapewniają tego wszystkiego, co zapewni rodzina. A u nas
w rodzinnym domu dziecka czy w rodzinie zastępczej, bo to jest tak naprawdę jeden dom,
byliśmy jak u siebie, jak u mamy i taty i każde z dzieci tak właśnie zwracało się do rodziców.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat obornicki
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Stworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej daje szansę dzieciom przebywania i dorastania
w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej, chociażby przez kameralne warunki
jakie tworzy w przeciwieństwie do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Każde dziecko (szczególnie te,
które nie otrzymało odpowiedniej opieki ze strony swoich biologicznych rodziców) ma szasnę
w rodzinie zastępczej otrzymać odpowiednią ilość czasu, uwagi i zainteresowania niezbędnego do
prawidłowego rozwoju.
Wydaje mi się, że istnieje potrzeba funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka, ponieważ, dziecko inaczej przeżywa ten okres dorastania i dojrzewania i po prostu
w tym okresie potrzebuje kogoś bliskiego.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat grodziski

Rodzinna piecza zastępcza, w opinii badanych to także rodzinna atmosfera, szansa na wychowywanie
się w pojedynkę, niekoniecznie w dużej grupie. To również szansa i okazja dla dzieci na w miarę
normalny start w dorosłość, ale także pozostanie w swojej naturalnej rodzinie jeśli dziecko trafi do
rodziny spokrewnionej.
Tak, na pewno jest lepsza przyszłość. Mieszkając z dziadkami dużo się nauczyłam i poradziłam
sobie sama […].
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat koniński

Badani wskazują i doceniają energię i wsparcie jakie otrzymywali od swoich zastępczych rodziców.
Bardzo dużo mi pomagają w zdobywaniu osiągnięć, miałam bardzo duże wsparcie, dałam
sobie radę, dostałam dużo pozytywnej energii.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat koniński

Rodzinne formy pieczy zastępczej to także okazja dla wychowanków na lepsze poznanie samego
siebie, tego jak w sposób właściwy powinna funkcjonować, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy
małżonkami, pomiędzy dziećmi a rodzicami. Może to pozytywnie wpłynąć na to w jaki sposób będą
wyglądały i funkcjonowały ich związki czy tworzone rodziny.
Za właściwy badani wskazali sposób funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka. Opinie te wynikały z osobistych doświadczeń, bardzo dobrego kontaktu z organizatorami
i koordynatorami rodzinnej pieczy, którzy wykazywali zainteresowanie sytuacją wychowanków
i odpowiednio na nią reagowali.
Tak. Zawsze mogłam liczyć na pomoc PCPR, nigdy nie było problemu. Przyjeżdżali, sprawdzali.
Jak miałam jakieś problemy, potrzeby, zawsze mogłam zadzwonić, o każdej porze dnia i nocy.
Wszystko było w porządku i jest nadal.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat ostrzeszowski

Ocena ta jest także wynikiem wsparcia, jakie respondenci otrzymali ze strony osób, które stworzyły
dla nich rodziny zastępcze. Wspomniano o przekazywanych wartościach, dobrym wychowaniu
i wsparciu w rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań. Kilkukrotnie, respondenci, którzy przebywali
lub przebywają w rodzinie zastępczej spokrewnionej przyznali, że w ich życiu nastąpił moment, kiedy
sami muszą się podjąć opieki nad dziadkami, którzy z racji wieku bądź stanu zdrowia potrzebują
pomocy. Podobnie, pozytywnie oceniono otrzymywane wsparcie. W trakcie realizacji badania,
usamodzielniani nie zgłosili większych zastrzeżeń, oceniając otrzymane wsparcie jako właściwie
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i wystarczające. Zgłoszona sugestia dotyczyła jednak zainteresowania jakie jest okazywane
wychowankowi pieczy zastępczej po jej opuszczeniu.
Tak. Wsparcie jest wystarczające. Mogliby się bardziej zainteresować, bo jak się wychodzi
z domu dziecka, to się nosi tylko wnioski, podania. Nie pytają czy potrzeba pomocy.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat szamotulski

Wskazano także na aspekty, które należałoby zmienić w systemie opieki nad dziećmi. Sugestie
w tym zakresie dotyczą:
 Skrócenia czasu oczekiwania na decyzje sądu.
 Częstszych spotkań wychowanków z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, mających
charakter zarówno nieformalnych spotkań, ale także wsparcia specjalistycznego. Szczególną
rolę przypisywano wsparciu psychologicznemu. Dzieci, które trafiają do rodziny zastępczej
powinny być objęte wsparciem psychologa, również w sytuacji kiedy rodzinę zastępczą
tworzą najbliżsi. Ci, mimo swoich najszczerszych chęci mogą nie poradzić sobie właściwie
z sytuacją w której znaleźli się oni sami i dziecko.
 Rzetelnej i dokładne weryfikacji kandydatów na rodziców zastępczych, co pozwoli uniknąć
sytuacji, w której rezygnują oni z pełnienia swojej roli, a dziecko, którym się zaopiekowali
wraca do instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Wśród wsparcia jakie usamodzielniani wychowankowie otrzymywali lub otrzymują wskazano na jego
różne aspekty, co pokazuje także jak różne elementy są istotne dla poszczególnych osób. Niektórzy
respondenci podkreślali wartość otrzymanego wsparcia emocjonalnego, czasu, który rodzice
zastępczy poświęcili im na rozmowę czy zrozumienie, które powinno otrzymać każde dziecko.
Dużo miłości, dużo czasu spędzonego razem, opieki.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat ostrzeszowski

Nie bywało lekko, ale wsparcie otrzymałem, bo gdyby nie babcia za pewne wylądował bym
w domu dziecka. Ciężko określić ale na pewno byłoby gorszą sytuacją.
Źródło: usamodzielniony wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, Miasto Poznań

Jednocześnie, podkreślano znaczenie otrzymywanego wsparcia finansowego i materialnego
(wskazując na przykład na otrzymywanie 500 zł z tytułu kontynuacji nauki, 600 zł jakie otrzymywał
rodzic tworzący rodzinę zastępczą spokrewnioną, 3000 zł z tytułu pomocy na usamodzielnienie).
Otrzymywane wsparcie (zarówno ze strony organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jak i samej
rodziny zastępczej) dotyczyło również pomocy w rozwiązywaniu problemów w szkole
zachowaniem, pomocy w nadrabianiu braków w edukacji szkolnej, w radzeniu sobie z problemami
zdrowotnymi. Wychowankowie doceniają specjalistyczne wsparcie psychologicznie jakie otrzymali
oni sami lub członkowie rodzin zastępczych w trudnych dla siebie momentach.
W każdej sytuacji miałam wsparcie od dziadków, z nauczycielami. Zawsze otrzymałam pomoc,
nawet jak miałam trudny wiek. Byłam u psychologa z PCPR, to było najlepsze co mogło mnie
spotkać.
Źródło: usamodzielniony wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat koniński

Nie wskazywano na sytuację w której uczestnicy badania jakościowego nie otrzymaliby wsparcia
mimo, że tego oczekiwali i wymagali. W takich sytuacjach zwracano się zarówno do organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej (rozumianego przez usamodzielnianych wychowanków dość szeroko jako
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powiatowe centrum pomocy rodzinie) jak i do osób tworzących rodzinę zastępczą. Tylko jedna osoba
przyznała, że miała problem z uzyskaniem jednoznacznej informacji. W jej odczuciu informacje
przekazywane przez poszczególnych pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie różniły się
od siebie, nie były spójne i jednoznaczne. Przydatne dla badanego w takiej sytuacji było korzystanie
z Internetu. Dla kolejnego wychowanka pieczy zastępczej trudną sytuacją była śmierć dziadka, który
utworzył dla respondentki rodzinę zastępczą spokrewnioną.

Zdiagnozowanie potrzeb usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Bardzo różne i niejednoznaczne opinie na temat swojego procesu usamodzielniania posiadają
wychowankowie biorący udział w badaniu. Dotyczy to zarówno samego momentu rozpoczęcia tego
procesu jak i opiekuna usamodzielniania. Trudno im jednoznacznie wskazać kiedy ten proces się
rozpoczął a na kiedy przewidywane jest jego zakończenie.
Dla części badanych, wybór opiekuna usamodzielniania był dobrą decyzją skutkującą faktem, że
w każdej sytuacji można było liczyć na wsparcie z jego strony.
Proces usamodzielnienia, polegał na tym, że właśnie w PCPRrze dostałam wszystkie ważne
informacje, do tego żeby dowiedzieć się, na czym to polega. Moim opiekunem
usamodzielnienia był mój opiekun prawny. Moim opiekunem usamodzielnienia była moja
babcia i jestem zadowolona z kontaktu i spotkań z opiekunami.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat ostrzeszowski

Decyzja o wyborze opiekuna usamodzielniania w większości respondentów była decyzją dobrowolną.
Pojawiły się jednak głosy, że opiekun usamodzielniania został narzucony odgórnie. Na opiekunów
usamodzielniania wybierano zarówno członków rodzin zastępczych w których przebywali bądź
przebywają respondenci (szczególnie dotyczy to rodzin spokrewnionych) oraz pracowników
powiatowych centrów pomocy rodzinie.
W trakcie procesu usamodzielniania zdarzały się również sytuacje w której usamodzielniany
wychowanek podejmował decyzję o zmianie opiekuna. Było to związane z nieotrzymywaniem
oczekiwanego wsparcia przez wychowanka. Mimo, iż wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej
otrzymywali informacje o procesie usamodzielniania, zdarzyła się jedna sytuacja, w której respondent
w trakcie wywiadu nie był wskazać kto pełni tą rolę (wskazać imienia i nazwiska), ale jednocześnie
przyznał, że jest zadowolony z jakości relacji z tą osobą. Wychowankowie pieczy zastępczej znajdują
się również w sytuacjach w których nie mają kogo i spośród kogo wybrać opiekuna usamodzielniania.
To z domu dziecka, pani socjalna tam była, dużo pomogła. Nie miałam kogo wziąć.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat szamotulski

Utrzymywany kontakt z opiekunem usamodzielniania oceniano jako dobry i właściwy. Szczególnie,
w przypadku kiedy tą funkcję pełni członek rodziny, a relacje były bardzo bliskie i pozytywne. W takiej
sytuacji, usamodzielni otrzymują dużo wsparcia emocjonalnego i troski o dalszą przyszłość.
Opiekunem była moja mama zastępcza. My jesteśmy wszyscy bardzo zżyci, mówię jesteśmy, bo
ja tam praktycznie cały czas przebywam.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat obornicki
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Jeśli opiekunem usamodzielniania jest osoba związana z organizacją pieczy zastępczej kontakt był
częsty, polegający na wzajemnych odwiedzinach z częstotliwości dostosowanej do potrzeb
wychowanków.
Przyjeżdża do nas jak mamy jakieś formalności podpisać. Zawsze się spyta, porozmawia,
wytłumaczy niektóre rzeczy, gdy do szkoły trzeba cos zanieść lub z tymi studiami, doradza gdzie
jakie papiery złożyć, pomaga mi.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat ostrzeszowski

Kolejnym istotnym elementem procesu usamodzielniania stanowi Indywidualny Program
Usamodzielniania. Jego tworzenie kojarzy się respondentem z dokumentacją, którą należy
wypełnić oraz złożyć. Kolejne skojarzenie to również kolei wytyczone cele, których osiągnięcia
i zrealizowania podejmuje się wychowanek pieczy zastępczej. Wśród celów, które znalazły się
w poszczególnych Planach Indywidualnego Usamodzielniania wskazano między innymi na:
 Ustalenie momentu do którego wychowanek chce przebywać w rodzinnej pieczy zastępczej.
Ten element często jest powiązany z chęcią kontynuacji nauki i pozostania w rodzinie
zastępczej aż do momentu jej zakończenia.
 Cele dotyczące nauki samodzielności, lepszego kontaktu z rodziną.
 Plany związane z dalszą edukacją – wyborem kierunku studiów, kursów zawodowych i ich
kierunku.
Ocena poziomu realizacji założonych celów podczas badania w dużej mierze uzależniona jest od
momentu w którym znajdują się respondenci. Część z nich wskazała, że zakładane cele udało
zrealizować i osiągnąć. Szczególnie dotyczą one planów edukacyjnych badanych, w tym ukończenia
szkoły czy zdania egzaminów zawodowych. Tylko jeden z głosów był głosem negatywnym
i krytycznym. Mimo założenia usamodzielnianego wychowanka nie doszło do realizacji założonych
celów. Powodem był konflikt który doprowadził do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej
i rozpoczęcia życia całkowicie na swój rachunek.
Ponadto, zdarzały się sytuacje w których wychowankowie rodzinnej pieczy dokonywali zmian
w przygotowanym wcześniej Indywidualnym Programie Usamodzielniania. Zazwyczaj był on związany
ze zmianą kierunku kształcenia.
O ile pamiętam, to miałam wprowadzoną jedną zmianę, bo miałam iść na AWF, ale nie
wypaliło i poszłam na pielęgniarstwo. Miałam robić kurs opiekuna medycznego, ale jak
poszłam na to pielęgniarstwo to już bez sensu.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat gnieźnieński

Za atut obecnie funkcjonującego procesu uznać można jego pewnego rodzaju rozłożenie w czasie, co
pozwala wychowankowi oswoić się z myślą, że będzie musiał pracować nad swoją przyszłością.
Wspominano, że istniała obawa iż w momencie ukończenia 18 roku życia będzie trzeba opuścić
rodzinę zastępczą i radzić sobie z dorosłym życiem zupełnie samemu.
Pomocne to mogło być to, że myślałam coś takiego, że już natychmiast trzeba się
usamodzielnić i wyprowadzić się z tego domu. Myślałem, że jeżeli się usamodzielnię, to od razu
będę musiał z tego domu zniknąć.
Źródło: usamodzielniony wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, czarnkowsko-trzcianecki
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Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form pieczy
zastępczej i ich wychowanków
Usamodzielniani wychowankowie poproszeni zostali także o wskazanie czego im zabrakło bądź
brakuje w procesie usamodzielniania oraz o wskazanie rodzaju wsparcia, które nie było dostępne
w powiecie. W zależności od etapu tego procesu wskazano na następujące elementy:
 Sfinansowanie lub dofinansowanie kursów zawodowych, które będą wsparcie w procesie
aktywizacji zawodowej.
 Większe zainteresowanie ze strony organizatora pieczy zastępczej po opuszczeniu przez
wychowanka rodziny zastępczej, ale w momencie pobierania przez niego świadczenia
z tytułu kontynuowania nauki.
 Spotkania, grupy wsparcia dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą
umożliwiające kontakt i relację z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji życiowej.
 Większa pomoc w zakresie uzyskania własnego mieszkania, na przykład poprzez
dofinansowanie wynajmu mieszkania.
 Wsparcie w prostych czynnościach związanych na przykład z przeprowadzką czy też
zorganizowaniem wyjścia do urzędu.
 Łatwiejszy i bardziej czytelny dostęp do informacji dla osób, które posiadają stopień
niepełnosprawności i chciałyby skorzystać z kursów czy szkoleń.
W trakcie realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych, usamodzielniani wychowankowie
prezentowali bardzo różne postawy i bardzo różnie wypowiadali się na temat swoich oczekiwań co
do rodzaju form wsparcia jakie powinny dostępne dla osób w podobnej sytuacji. Wielu z nich jednak
uważa, że mimo trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli powinni przede wszystkim powinni samodzielnie
zapracować na pewne rzeczy i radzić sobie ze swoją sytuacją. Takie opinie mogą być jednak związane
z wcześniejszymi doświadczeniami i wsparciem jakie usamodzielni otrzymali od swoich rodzin
zastępczych.
Obecny kształt procesu usamodzielniania jest szczególnie doceniany za otrzymywane wsparcie
finansowe w czasie jego trwania. Szczególnie to wsparcie, które umożliwia dalszą kontynuację
nauki. Pojawiły się także opinie, że jego wysokość powinna być wyższa by umożliwiała zaspokojenie
wszystkich potrzeb w tym zakresie - zarówno zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, jak
również dojazdów do szkoły. Miesięczna kwota tych druga bywa wysoka i to na nią trzeba
przeznaczyć otrzymane środki. Doceniono również fakt, że osoba po przekroczeniu pełnoletności, ale
chcąca kontynuować naukę może pozostać w rodzinie zastępczej. To z pewnością czynnik
umożliwiający zakończenie procesu edukacji.
Jest to dobre. Oni pomagają nam usamodzielnić się po szkole, czy jak ktoś chce się
wyprowadzić z domu to są jakieś pieniądze. Można zawsze się zapytać oni pomogą, doradzą.
Źródło: usamodzielniona wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, powiat ostrzeszowski

Wśród mocnych stron wskazano także na wypracowanie w sobie umiejętności wyznaczania celów
i ich osiągania, co wpływa na dalsze, dorosłe życie i kształtuje umiejętności związane
z organizowaniem i planowaniem.
Słabą stroną w opinii usamodzielnianych wychowanków jest słabnący kontakt z organizatorem
i koordynatorem pieczy zastępczej w momencie opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej. Zdarza się,
że sprowadza się on do dostarczenia odpowiednich zaświadczeń i dokumentów, dzięki czemu
możliwie jest otrzymywanie wsparcia finansowego. Za słabą stronę wskazano także na
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niedoinformowanie podopiecznych przez niektóre powiatowe centra pomocy rodzinie, które nie
wspierają w uzyskiwaniu informacji o formach wsparcia jakie może uzyskać dodatkowo osoba
niepełnosprawna.
Pomysły na to jak proces usamodzielniania powinien wyglądać i o jakie formy wsparcia należałoby
je uzupełnić są bardzo różnorodne i związane z kilkoma jego obszarami:
 Zasugerowano, aby każdy młody człowiek miał możliwość samodzielnego decydowania co do
dalszych działań, nie narzucenie a wspieranie go w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu
wyborów i realizacji założonych celów. Taka postawa jest szczególnie cenna kiedy trzeba
zmierzyć się z napotykanymi niepowodzeniami.
 Wsparcie w zakresie uzyskania własnego mieszkania, pomoc w zapewnieniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych lub dofinansowanie do możliwości wynajmu mieszkania.
 Większe wsparcie finansowe umożliwiające realne usamodzielnienie się wychowanka
rodzinnej pieczy zastępczej i odcięcie przysłowiowej pępowiny od rodziców zastępczych.
 Wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej i wyposażenie wychowanków w wiedzę
i umiejętności dotyczących tego jak szukać pracy, jak przygotować dokumenty aplikacyjne.
 Przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia i wykształcenie w młodym człowieku
nawyków związanych z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego (np.
comiesięcznego regulowania rachunków).
 Organizowanie grupy dających możliwość spotkania się z osobami w podobnej sytuacji
życiowe.
 Dużą rolę przypisuje się również wsparciu psychologicznemu, dające poczucie, że pomimo
trudnej sytuacji życiowej, usamodzielniany czuje, że są osoby które mu pomogą i że pomimo
zakończenia procesu usamodzielniania nie zostaje sam.
 Wsparcie nie tylko opiekuna usamodzielniania, który nie zawsze jest osobą odpowiednio
przygotowaną i wykfalifikowaną do tego by pomóc w szukaniu właściwego kierunku edukacji.
Wsparcie w tym obszarze powinien świadczyć doradca zawodowy.
 Duże znaczenie miałoby także pracowanie z usamodzielnianymi wychowankami aby nie
powracali do swojej rodziny biologicznej. Z obserwacji respondentów wynika, że
w momencie kiedy tak się dzieje, spadają ambicje usamodzielnianych, którzy często pod
wpływem rodziców rezygnują z realizowania założonych planów. Odbija się to negatywnie na
całym ich dalszym życiu. Bezsprzecznie, element ten jest związany z pomocą w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych, tak by wychowanek miał realną szansę na
rozpoczęcie własnego życia.
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Dobre praktyki w zakresie usamodzielnianych wychowanków
Miasto Szczecin
Szczecin to miasto, w którym działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków poza Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie prowadzi również Fundacja Robinson Crusoe. Działania instytucji
i organizacji pozarządowej odbywają się w ścisłej współpracy i zostały opisane poniżej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w swojej pracy z usamodzielnianymi przede
wszystkim kieruje się duża dostępnością i różnorodną ofertą wsparcia oraz elastycznością
w dostępności do pracowników wspierających usamodzielnianych. Nie chcąc tracić kontaktu
z usamodzielnianymi, osobami uczącymi się i/lub pracującymi, pracownicy MOPRu są zatrudniani
w różnym wymiarze czasowym, co powoduje, że są dostępni dla usamodzielnianych wychowanków
o bardzo różnych porach dnia oraz tygodnia (także w weekendy). Ponadto, z usług interwencji
kryzysowej można skorzystać przez całą dobę. "Wspieraczami" osób usamodzielnianych są nie tylko
pracownicy socjalni ds. usamodzielnianych, ale także konsultanci w mieszkaniach chronionych,
trenerzy prowadzący zajęcia z młodzieżą w ramach Wehikułu Usamodzielnienia, psycholodzy i inni
specjaliści zatrudnieni w Dziale Pieczy Zastępczej oraz specjaliści zatrudnieni w Dziale Interwencji
Kryzysowej. Działania wszystkich tych osób są ze sobą ściśle powiązane, skoordynowane wokół
usamodzielnianego, a ich liderem jest pracownik socjalny ds. usamodzielnianych.
Atutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest również zaangażowanie pracowników
do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielniania. Jest to wynik motywowania pracowników do
pełnienia tej roli, co wynika z szeregu przeprowadzonych do tej pory szkoleń z szeroko pojmowanego
tematu usamodzielnienia i specyfiki potrzeb osób usamodzielnianych.
Osoby chętne do pełnienia roli opiekuna usamodzielnienia dzięki udziałowi w szkoleniach mają
wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną w jaki sposób wspierać i motywować
usamodzielnianych w dążeniu do osiągania założonych celów. Wśród pracowników są również
mężczyźni, co w sfeminizowanym środowisku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie stanowi cenne
rozwiązanie w sytuacjach kiedy wychowankowie potrzebują pozytywnych, męskich wzorców.
Proces usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej jest zgodny z tym co zakłada
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z tym jakie działania podejmują/
wypracowują w trakcie pracy z rodziną i dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych inni
pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W Szczecinie nacisk kładzie się bardzo duży
nacisk na bardzo szybkie zaopiekowanie się usamodzielnianym i stworzenie indywidualnej ścieżki
wsparcia. Istotne znaczenie ma również duża praca nad motywacją usamodzielnianego i zachęcanie
go do próbowania różnych form wsparcia jakie może otrzymać.
Usamodzielniani oraz ich opiekunowie skorzystać mogą z punktów konsultacyjnych dla
usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej oraz kandydatów na opiekunów
usamodzielnienia i opiekunów usamodzielnienia. Przedmiotem konsultacji są trudne sytuacje
związane z usamodzielnieniem (zarówno osobiste jak i prawne, zawodowe, edukacyjne), rozwój
i działania wspierające skuteczne usamodzielnienie oraz zagadnienia związane z zadaniami i funkcją
opiekuna usamodzielnienia. Punkt prowadzony jest przez MOPR przy współpracy z Fundacją
Robinson Crusoe, na konsultacje można się umówić telefonicznie i e-mailowo. Spotkania odbywają
się w godzinach popołudniowych.
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Bardzo ważną potrzebą osób usamodzielniających się jest to gdzie zamieszkać po opuszczeniu pieczy
zastępczej. Młodzież o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych opuszczająca pieczę zastępczą
może liczyć na pomoc Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie tj.
Ma możliwość zamieszkania w mieszkaniach chronionych – treningowych, prowadzonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Pobyt w takim lokalu jest tymczasowy, wychowanek
ma prawo pobytu w nim nie dłużej niż do 25 roku życia przy czym pierwszeństwo mają osoby
kontynuujące naukę w systemie dziennym. Takich mieszkań w Szczecinie obecnie jest 6 a w nich
miejsce dla 31 osób. Cztery mieszkania posiadają wyłącznie pokoje jednoosobowe, pozostałe 2
mieszkania mają 8 miejsc w pokojach jednoosobowych i 4 miejsca w pokojach dwuosobowych.
Lokale są wyposażone w niezbędne sprzęty i meble. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny,
przy czym kwota odpłatności jest uzależniona od dochodów wychowanka i wynosi ona nie więcej niż
380 zł miesięcznie, w szczególnych okolicznościach można być całkowicie zwolnionym z opłaty.
Młodzież pod okiem wykwalifikowanej kadry nabywa umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia i zamieszkania w lokalu docelowym. Nie wykluczamy zamieszkania w mieszkaniu chronionym
rodzica z dzieckiem - co oczywiście poprzedzone jest odpowiednimi ustaleniami.
Ma możliwość ubiegania się o lokal docelowy tj. socjalny, mieszkanie do remontu, lub mieszkanie
z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Usamodzielniane osoby z uwagi na pobyt
w pieczy zastępczej, realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i pobyt w mieszkaniu
chronionym maja naliczane dodatkowe punkty, które znacząco zwiększają szansę na otrzymanie
mieszkania.
Gmina Miasto Szczecin korzystając z zasobów mieszkaniowych Szczecińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego realizuje program „ Dom na Start”. Jest on skierowany do pełnoletnich
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz inne placówki tj. młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, i inne placówki całodobowe. Do
programu są rekomendowane osoby które z powodzeniem realizują program usamodzielnienia
i wyróżniają się samodzielnością, odpowiedzialnością oraz posiadają dochód pozwalający na
samodzielne utrzymanie się.
Wspominane wcześniej szkolenia dla opiekunów usamodzielniania kierowane są do osób z zewnątrz
związanych z tematem usamodzielnienia i wyrażających wolę pozostania opiekunem
usamodzielnienia, do osób już wyznaczonych na opiekunów oraz do pracowników MOPR. Swoim
zakresem szkolenie obejmuje wiedzę dotyczącą zapisów z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Ważne jest by jego uczestnikom przekazać jaka jest ich rola, jak bardzo istotne jest
by usamodzielniany w dorosłość nie wchodził sam. Celem szkolenia jest poznanie nowych metod
pracy wspierania usamodzielnienia, ćwiczenie kompetencji związanych z aktywnym wspieraniem
młodych ludzi w ich drodze ku samodzielności oraz wymiana najlepszych praktyk i wiedzy na temat
usamodzielnienia się młodzieży z instytucji pieczy zastępczej. Tematyczny zakres szkoleń jest bardzo
elastyczny i podąża za potrzebami osób, które chciałyby się podjąć pełnienia tej roli. Przykładowy
zakres tematyczny szkolenia przedstawia kolejna tabela.
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Tabela 30. Ramowy program szkolenia dla kandydatów na opiekunów usamodzielniania (może ulec po badaniu
potrzeb grupy)
Usamodzielnienie z lotu ptaka:
•

„Inaczej to sobie wyobrażałem”, czyli usamodzielnienie jako proces pełen niespodzianek

•

„Jak ja usamodzielniam?”, czyli moje kompetencje i obszary do rozwoju

•

„Ja chcę zupełnie czego innego”, czyli potrzeby osoby usamodzielniającej się

Usamodzielnienie w ramach:
•

„Kiedy znajdziesz czas na rozmowę?”, czyli ramy komunikacji z osobą usamodzielniającą się

•

„Tego wymaga ustawa”, czyli ramy prawne pracy z osobą usamodzielniającą się

•

„Dasz radę”, czyli motywowanie i stawianie wyzwań – w poszukiwaniu trudnej równowagi

Usamodzielnienie pod mikroskopem:
•

„Brawo, o to chodziło!”, czyli o wzmacnianiu i nagradzaniu

•

„Umówmy się na to”, czyli o negocjowaniu porozumienia

•

„To jest dla mnie wykluczone”, czyli o stawianiu granic
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szkolenia dla opiekunów usamodzielniania prowadzone są we współpracy z Fundacją Robinson
Cruzoe, odbywają się od 4 lat średnio dwa razy do roku, w zależności od liczby osób
zainteresowanych. Jednak wskazuje się, że każda przeszkolona osoba jest bardzo cenna, ponieważ
zwiększa zasoby ludzkie do sprawowania roli opiekuna usamodzielniania. Zwiększa się dzięki temu
wybór wychowanków- ci którzy nie są zadowoleni ze swojego wyboru i chcieliby dokonać zmiany
mają większą szansę na znalezienie bardziej odpowiedniej dla siebie osoby.
Przy tworzeniu Indywidualnego Program Usamodzielniania, bardzo duży nacisk kładzie się na to by
uświadomić wychowankowi, że organizator i koordynator pieczy zastępczej jest cały czas dla niego
dostępny i chętnie wesprze go w procesie wchodzenia w dorosłość. W przypadku osób, z którymi uda
utrzymywać się kontakt istnieje możliwość podejmowania pracy i udzielania wsparcia. Pracę
z młodzieżą w tym zakresie podejmuje się wcześniej niż z chwilą osiągnięcia pełnoletności. Miejski
Ośrodek Pomocy w Szczecinie oferuje wsparcie dla osób w wieku 16+ w formie autorskich
programów wsparcia wypracowanych przez Fundację Robinson Crusoe w postaci warsztatów
Wehikuł Usamodzielnienia. Praktyczne, warsztatowe podejście trenerów prowadzących te działania
dają młodzieży możliwości poszerzenia wiedzy przez doświadczenie. Mimo iż warsztaty mają
określony cel i plan działań, to młodzież i jej potrzeby mają znaczący wpływ na tematykę zajęć, ich
formę i sposób prowadzenia. Należy podkreślić, że nie są to typowe zajęcia stacjonarne. Odbywają
się w tak zwanym terenie. Młodzież wyjeżdża również na warsztaty 2 razy do roku. Działania te
szerzej opisane zostały w kolejnej części tego podrozdziału.
Istotnym elementem działań szczecińskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz
usamodzielnianych jest realizacja projektu „Aktywna Integracja”. Główny cel projektu to wyrównanie
szans społecznych i edukacyjnych. Natomiast cele szczegółowe i przewidywane efekty działania
dotyczą:
a) Przekazania pozytywnych wzorów zachowania się w grupie rówieśniczej poprzez wyjazdy
połączone z integracja, edukacja rozwój umiejętności miękkich: szczególnie komunikacja,
umiejętność współpracy w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych w grupie i indywidualnie.
b) Pomocy w uzupełnianiu braków w zakresie edukacji szkolnej bądź możliwość indywidualnego
polepszenia wyników szkolnych.
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c) Wzmocnienia lub nabycia prawidłowych umiejętności społecznego funkcjonowania.
d) Rozwinięcia kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych.
W ramach projektu podejmowane są działania na rzecz młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
i opuszczających pieczę zastępczą będących w procesie usamodzielnienia w wieku 15-25 lat
(proponowane formy wsparcia zależą od potrzeb i wieku młodzieży).
Wsparcie skierowane jest do osób które chciałyby nabyć nowe umiejętności ułatwiające aktywność
zawodową, podnieść poziom kompetencji ułatwiających wejście i poruszanie się na rynku pracy,
rozwinąć zainteresowania i umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego. Oferowane jest
wsparcie pracownika socjalnego, warsztaty umiejętności społecznych, wyjazdy integracyjnoedukacyjne, kurs prawa jazdy kategorii B oraz zajęcia kompensacyjne – korepetycje indywidualne lub
grupowe. Przez trzy lata w projekcie udział wzięło 209 usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie współpracuje z szeregiem podmiotów, z którymi
wspólnie podejmuje działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków. Wśród nich jest Wydział
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta, Fundacja Robinson Crusoe, Stowarzyszenie Polites, szkoły, Ochotniczy
Hufiec Pracy oraz ośrodkami w których usamodzielniani mogą korzystać z darmowej pomocy i terapii
specjalistycznej (wskazano, że moment usamodzielnienia się dla wielu wychowanków to moment
w którym uaktywniają się ich trudne traumatyczne sytuacje, nie rzadko dotyczą różnego rodzaju
zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń sfery psychicznej).
W rozmowie na temat podejmowanych działań na rzecz usamodzielnianych, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie podkreśla, że bardzo istotne jest stworzenie zgranego zespołu składającego się z osób, które
w swojej roli nie czują się tylko jak urzędnik, ale osoba która realnie chce się zaangażować w proces
usamodzielniania. Zespół ten muszą tworzyć różni specjaliści, a wszystkie osoby zaangażowane
w pomoc dla osób usamodzielnianych powinny współpracować ze sobą i w kooperacji z innymi
osobami i podmiotami skupiającymi się wokół wsparcia dla młodych ludzi. Często są to osoby, które
nie pracują w Ośrodku na cały etat. To z kolei przyczynia się do ich elastyczności, która jest ważnym
elementem pracy na rzecz usamodzielnianych.
Działania w Szczecinie na rzecz usamodzielnianych wychowanków podejmuje przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Rodzinie wspominana wcześniej Fundacja Robinson Crusoe od 2013 roku.
Wspominany powyżej Program Wehikuł Usamodzielnienia kierowany jest do usamodzielniającej się
młodzieży zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej z pieczy zastępczej w wieku od 16 do 24 roku
życia. Jego celem jest wspieranie młodych ludzi w procesie usamodzielnienia poprzez zdobywanie
praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.
Program zapewnia zarówno naukę umiejętności, jak i wsparcie emocjonalne.
W czasie spotkań realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty dotyczące 6 głównych
obszarów usamodzielnienia: edukacja/praca, ekonomia/finanse, zdrowie i zdrowy styl życia, relacje,
mieszkanie, prawo. Przykładowe tematy zajęć dotyczą konstruktywnej komunikacji, gospodarowania
domowym budżetem, poruszania się na rynku pracy (szukanie pracy i aplikowanie do niej). Każde
spotkanie trwa około 4 godziny. Zajęcia dobywają się metodą warsztatową.
W opinii przedstawicieli Fundacji, udział w Wehikule wzmacnia młodzież w procesie
usamodzielniania, stanowi okazję do nauki konkretnych umiejętności i daje potrzebną wiedzę
niezbędną w codziennym funkcjonowaniu (np. przepisy prawne związane z usamodzielnieniem,
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kwestie związane z szukaniem i aplikowaniem o pracę, funkcjonowanie systemu służby zdrowia).
Ponadto, daje wsparcie emocjonalne. Młodzież czuje się bezpiecznie w grupie osób o podobnych
doświadczeniach, dochodzi do swobodnych rozmów na temat sytuacji życiowej i dzielenia się
doświadczeniami. To również okazja na budowanie przyjacielskich relacji zarówno z rówieśnikami, jak
dorosłym – prowadzącym. Tym samym młodzież zyskuje w swoim otoczeniu kontakt z mądrym,
odpowiedzialnymi dorosłymi, do których można zwrócić w różnych sprawach. U młodzieży, która
skorzystała z programu dostrzegany jest wzrost kompetencji w obszarze ekspozycji społecznej,
asertywności i radzenia sobie w kontaktach interpersonalnych.
Ponadto, wskazać można na inne działania, które Fundacja podejmuje na rzecz usamodzielnianych
wychowanków ze Szczecina.


Bezpieczny Staż

W ramach programu młodzież ma możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, co dla wielu
osób jest pierwszym zetknięciem z rynkiem pracy. Wsparcie ze strony opiekuna stażu (dla osób
uczęszczających na Wehikuł Usamodzielnienia jest to zazwyczaj osoba prowadząca tę grupę) oraz
mentora w firmie sprawia, że jest to pozytywne i wzmacniające doświadczenie. Młodzież ma okazję
zweryfikować, czy jej wyobrażenia o wymarzonym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością, a także
sprawdzić się w roli – pracownicy/pracownika.
Celem programu jest rozwój umiejętności społecznych młodzieży, zwiększenie wiary w siebie
i motywacji do poruszania się po rynku pracy, rozeznanie środowiska pracy i możliwości pod kątem
planowania edukacji i przyszłej kariery zawodowej oraz poznanie pracowników – przyjaznych
dorosłych, którzy pokażą na czym polega praca.
Młodzież może skorzystać z dwóch rodzajów staży: stażu firmowego, gdzie młody człowiek poznaje
różne działy i zadania w firmie, oraz stażu marzeń, który jest nakierowany na konkretne
zainteresowania Robinsona. Staże w zależności od możliwości Robinsona trwają od dwóch tygodni do
miesiąca, młodzież może uczestniczyć w dwóch stażach w trakcie uczęszczania na Wehikuł.


Gra ekonomiczna „Robinson na plusie”

Gra umożliwia poznanie i przećwiczenie najważniejszych mechanizmów związanych z zarządzaniem
finansami oraz pokazuje, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój. W trakcie symulacji
kilkudziesięciu lat życia gracze podejmują decyzje mające wpływ na ich sytuację finansową w długiej
perspektywie: wybierają formę zatrudnienia, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, inwestują,
oszczędzają, zadłużają się. Ponoszą także koszty utrzymania (jedzenie, czynsz) i kupują drobne
przyjemności, gromadząc w ten sposób punkty satysfakcji. Wygrywa drużyna, która osiągnie
najwyższy wynik finansowy oraz najwyższy poziom zadowolenia z życia. Grę kończy warsztat
podsumowujący, podczas którego uczestnicy przekładają wiedzę zdobytą w grze na swoją
rzeczywistość.


Gra symulacyjna „Robinson u lekarza”

Grę rozpoczyna warsztat, dotyczący specjalizacji lekarskich i korzystania z usług polskiej służby
zdrowia. Wiedzę zdobytą podczas niego uczestnicy od razu po nim sprawdzają w praktyce, wcielając
się w pacjentów polskiej służby zdrowia i wykonując przydzielona zadania – m.in. muszą sprostać
wielu rożnym formalnościom, wybrać odpowiedniego lekarza i zapisać się do niego, odbyć wizytę
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lekarską czy wykupić leki w aptece. A na drodze pojawiają się różne przeszkody, takie jak np.
nieprawidłowo wypełniona recepta.


Kontrakt Robinsona

W ramach programu „Kontrakt Robinsona” młodzież ma możliwość uzyskania dofinansowania kursu
lub sprzętu, który przyczyni się do rozwoju zawodowego. Może być to kurs prawa jazdy lub narzędzia
fryzjerskie. W zamian Robinsonki i Robinsonowie pomagają osobom lub instytucjom w swojej
społeczności lokalnej, np. robią zakupy starszym osobom lub pomagają w lekcjach dzieciom
w świetlicy środowiskowej.
Kontrakt przeciwdziała postawie roszczeniowej („Należy mi się, bo jestem z domu dziecka”) oraz
postawie wyuczonej bezradności („Nie potrafię tego zrobić. To ja potrzebuję pomocy”). Dzięki
kontraktom młodzież wzmacnia wiarę w swoje możliwości oraz uczy się stawiania i realizowania
celów.


Grant Robinsona

Grant Robinsona to projekt skierowany do młodzieży, która kończy przygodę z Wehikułem. Zakłada
on zaplanowanie i realizację przez grupę Robinsonów (3-6 osób) działania na rzecz społeczności
lokalnej. Może to być działanie jednorazowe (np. zorganizowanie balu karnawałowego dla seniorów)
lub związane ze sobą działania cykliczne (np. zorganizowanie ogólnodostępnego klubu gier
i regularne spotkania w ramach tego klubu). Młodzież sama znajduje miejsce lub osoby na rzecz
których może działać. Przy wsparciu konsultanta fundacji przygotowuje budżet działań lub
wydarzenia, dzieli zadania między siebie, planuje czas wykonania grantu oraz przeprowadza i rozlicza
działanie.


Zimowe i Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona

Dwa razy w roku, Robinsonki i Robisonowie zapraszani są do uczestnictwa w Zimowych i Letnich
Warsztatach Usamodzielnienia Robinsona, podczas których – oprócz zajęć merytorycznych,
dotyczących szeroko rozumianej tematyki usamodzielnienia (zdrowie, prawo w usamodzielnieniu,
ekonomia, zajęcia z negocjacji, radzenia sobie z emocjami itp.) – odbywają się także zajęcia
rekreacyjne i sportowe. Uczestnictwo w obozie pozwala młodzieży poznać osoby z innych Wehikułów
oraz skorzystać z ich doświadczeń związanych z usamodzielnieniem.


Wsparcie indywidualne (tzw. konsultacje)

Młodzież biorąca udział w zajęciach grupowych Wehikułu Usamodzielnienia objęta jest również
wsparciem indywidualnym. Każdy Robinson ma możliwość indywidualnej pracy z mentorem
(jednorazowej bądź cyklicznej w zależności od swoich potrzeb). Podczas spotkań indywidualnych
dokonywana jest diagnoza poziomu usamodzielnienia danej osoby w 6 obszarach (relacje, edukacja,
praca, finanse, zdrowie, prawo) i wspólna decyzja usamodzielnianego z mentorem nad którym z tych
obszarów będą pracować. Może zdarzyć się też tak, że Robinson przychodzi do mentora z konkretną
sprawą, a mentor decyduje, czy jest to temat, nad którym mogą wspólnie pracować. Mentoring
proponowany przez Fundację ma charakter rozwojowy, dotyczy pracy nad takimi kwestiami, jak
zarządzanie czasem, poczucie własnej wartości czy motywacja. Indywidualna praca mentorska jest
też ważną składową procesu stażowego w programie Bezpieczny Staż.
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Miasto Gdańsk
Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie w Gdańsku podejmuje Zespół Usamodzielnień. W zespole zatrudnionych jest 5 pracowników
- koordynator zespołu, 4 pracowników socjalnych. Zespół Usamodzielnienia został utworzony w 2017
roku, kiedy to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podjął działania na rzecz wzmocnienia procesu
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. W ramach reorganizacji struktury ośrodka
ustanowiono Zespół Usamodzielniania, który zdiagnozował problemy i wyzwania, z jakimi się
mierzono w koordynowaniu procesu usamodzielniania. Problemy te dotyczyły przede wszystkim:



Trudności we współpracy z wychowankami nieprzygotowanymi do dorosłości
i samodzielności.
Braku wsparcia wychowanków przez opiekuna usamodzielnienia, czyli osobę, która
z założenia powinna realizować to zadanie.

Zmiana ta z perspektywy czasu oceniania jest jako pozytywna i pożądana zmiana. Ustanowienie
Zespołu Usamodzielnień sprawiło, że obszar usamodzielniania pozostaje w jednej komórce
organizacyjnej. To z kolei przyczynia się do sprawniejszego i kompleksowego wspierania
usamodzielnianych.
Podjęcie dodatkowych działań na rzecz usamodzielnianych wychowanków jest efektem przekonania,
że MOPR jako organizator pieczy zastępczej ma wpływ na to, jak wyglądają warunki, w jakich zostanie
umieszczone dziecko, a więc pośrednio także na to, jak dziecko zostanie przygotowanie do pełnienia
dojrzałych ról w życiu. Jest też ostatnim ogniwem, do którego zgłasza się wychowanek podejmujący
formalną drogę usamodzielniania się.
Dodatkowe działania podejmowane przez MOPR wykraczające po za przepisy ustawy służą lepszemu
dopasowaniu wsparcia udzielanego wychowankom do ich potrzeb, a w konsekwencji wzrostu
odsetka młodzieży osiągającej tzw. wysoko funkcjonujący standard życia. Ma także odpowiadać na
potrzeby wychowanków związane z rozpoznaniem, jaka forma pomocy jest najefektywniejsza we
wsparciu procesu usamodzielnienia młodych ludzi.
Proces usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku przebiega zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. System wsparcia
wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku został rozbudowany w stosunku do podstawy
gwarantowanej ustawą poprzez systematyczne zwiększanie świadczeń finansowych:




Uchwałą Rady Miasta zwiększono i wyrównano pomoc dla usamodzielnianych wychowanków
pieczy zastępczej na zagospodarowanie wypłacane jednorazowo w wys. 4941 zł.
Uchwałą Rady Miasta zwiększono świadczenie dla usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej na kontynowanie nauki z 500 zł na 660 zł miesięcznie.
Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwiększono
wysokość pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, udzielanej przez
MOPR w formie dofinansowania do wynajmu lokalu mieszkalnego z 300 zł na 450 zł
miesięcznie.

W kwestii Indywidualnego Programu Usamodzielniania należy podkreślić, że został on rozbudowany
do podstawy wskazanej w Ustawie w następujące obszary: relacje oraz wsparcie najbliższych, stan
zdrowia/ubezpieczenie zdrowotne, zakres współdziałania z pracownikami MOPR – bieżące wsparcie.
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Dzięki wyszczególnieniu zakresu współdziałania z pracownikiem z ramienia MOPR, Indywidualny
Program Usamodzielnienia zyskał formę trójstronnej umowy pomiędzy wychowankiem, opiekunem
usamodzielnienia a MOPR, co ułatwia jego monitoring i ewaluację.
MOPR Gdańsk zwraca również uwagę, aby w procesie usamodzielniania wychowanek wybrał dla
siebie drogę edukacji i wybory zawodu. Aby rozpoznać swoje umiejętności potrzebuje wsparcia np.
doradcy zawodowej. Korzystać może z psychologa, który jest dedykowany właśnie wychowankom
będącym w procesie usamodzielniania. Do zadań jego w szczególności należy przeprowadzanie
konsultacji psychologicznych oraz prowadzenia doradztwa zawodowego w zakresie wyboru ścieżki
kariery zawodowej, podnoszenia kwalifikacji oraz przygotowania do podjęcia zatrudnienia.
Szczególną uwagę należy również zwrócić na Model usamodzielniania wychowanków pieczy
zastępczej w Gdańsku. Standard postępowania. Inspiracją dla rozpoczęcia pracy nad modelem były
wyniki ogólnopolskich badań i diagnozy zrealizowane w 2013 roku przez Pracownię Realizacji Badań
Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego na zlecenie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
Fundacja zleciła największe wówczas w Polsce badanie losów osób, które opuściły placówki
opiekuńczo - wychowawcze.
Dodatkowo, w 2017 roku MOPR zlecił wykonanie badania ewaluacyjno - diagnostycznego procesu
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku. Jego głównym celem było dokonanie
oceny dotychczasowych działań na rzecz usamodzielnianych wychowanków i wychowanek pieczy
zastępczej w Gdańsku pod kątem oceny, jakości i skuteczności wsparcia adresowanego do tych osób.
W wyniku diagnozy sytuacji w systemie pieczy zastępczej gdański MOPR uznał, że kluczowe jest
włączenie do prac nad rozwiązaniami wszystkich, którzy mają wpływ na proces usamodzielniania.
W prace nad dokumentem zaangażowani byli przedstawiciele rodzin zastępczych, organizacji
pozarządowych oraz koordynatorzy pieczy zastępczej. Praca metodą partycypacyjną, uwzględniającą
wysłuchanie racji wszystkich stron i zrozumienie ich punktów widzenia oraz wspólne wypracowanie
rekomendacji trwało od marca do listopada 2018 roku.
Prace te umożliwiły przygotowanie standardu postępowania, które stanowią wytyczne, jak wspierać
wychowanka w procesie usamodzielniania. Pierwszym i podstawowym wnioskiem wynikającym
z modelu jest to, że efekt procesu usamodzielnienia, czyli poprawne funkcjonowanie młodego
człowieka w społeczeństwie uzależnione jest od całokształtu jego doświadczeń – począwszy od tych
z rodziny biologicznej, poprzez te w pieczy zastępczej. Oznacza to, że w wieku 17 lat młody człowiek,
który przychodzi do MOPR jest już właściwie w pełni ukształtowany i oddziaływania MOPR na tym
etapie nie mają wpływu na ogólną postawę wychowanka wobec życia. Aby samodzielność
wychowanków była większa w przyszłości, usamodzielnienie powinno być rozumiane szerzej, jako
długotrwały proces wychowawczy rozpoczynający się najlepiej w jak najwcześniejszym wieku mający
za zadanie krok po kroku przygotować dziecko do dorosłego, dojrzałego i samodzielnego życia.
Kluczową rolę w procesie usamodzielniania stanowi opiekun usamodzielnienia. Z założenia powinna
to być osoba, która pomoże młodemu człowiekowi w przygotowaniu do samodzielnego życia i sama
będzie dla niego przykładem odpowiedzialnego dorosłego. Wychowankowie jednak nie wskazali,
żeby była to dla nich szczególnie ważna osoba. Aby dana osoba sprawdziła się w tej roli, istotne jest
jej odpowiednie przygotowanie poprzez określone szkolenia. W związku z tym Model zakłada
organizację systematycznych spotkań i szkoleń – pierwszego, informacyjnego dla kandydatów na
opiekunów, podczas którego osoby zainteresowane dowiedzą się, jaka jest ich rola, jakie obowiązki
itp. oraz drugiego - dla osób, które podjęły się tej funkcji i współpracują z wychowankiem.
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Model zakłada stworzenie Ekompay. Pomaga ona określić osoby, które mogłyby się stać w przyszłości
opiekunami usamodzielniania, a budowane relacje mogą sprawić, że staną się one ważnymi osobami
w życiu dziecka.
Przyjęcie dokumentu zawiązuje współpracę pomiędzy wszystkimi, którzy mają wpływ na proces
usamodzielniania, ujednolica ich wiedzę na temat formalnych wymagań i praktyk tego procesu oraz
pozwala sukcesywnie wprowadzać wypracowane rekomendacje, które usprawnią system. Dzięki
treściom zawartym w dokumencie pracownicy MOPR mają możliwość odwoływania się do
wypracowanych założeń, wspierać poszczególnych członków systemu w realizacji zadań oraz na
bieżąco monitorować poszczególne etapy związane z procesem usamodzielniania.
MOPR w Gdańsku podejmuje współpracę z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami
pozarządowymi. Umożliwia to spojrzenie na sytuację usamodzielniania z wielu punktów widzenia.
Przykładem dobrych praktyk jest Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023, który stanowi połączenie rozwiązań
z obszaru polityki mieszkaniowej z rozwiązaniem z obszaru integracji i pomocy społecznej, którego
jedną z grup adresatów są usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. Głównym celem
działań wspierających jest zwiększenie szans wychowanków pieczy zastępczej na samodzielne życie,
w tym uzyskanie niezależności od systemów pomocowych.
Na terenie Gdańska prowadzone są mieszkania chronione, wspomagane oraz ze wsparciem
dedykowane usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej wpisujące się w Gdański Program
Mieszkalnictwa Społecznego. Prowadzone są prze organizacje pozarządowe GFIS, Fundacje
„Fascynacje”, Fundacje „Ogniska Nadziei”, Fundacje „Obudź Nadzieje” oraz Fundację METAPOMOC.
Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej mają również możliwość ubiegania się o lokal
mieszkalny z zasobów Miasta w momencie ukończenia 18 r.ż. Wychowankowie pieczy, jako
szczególna grupa społeczna są traktowani priorytetowo. Oznacza to, że czas oczekiwania jest krótszy.
Również progi dochodowe nieznacznie się różnią. Pomimo niższego dochodu, które wskazywałoby na
przydział mieszkania socjalnego, wychowankowie pieczy są wpisywani na listę oczekujących na lokale
o podwyższonym standardzie – komunalne. Umowa najmu mieszkań komunalnych zawierana jest na
czas nieokreślony. Najemcy lokali z zasobów mieszkaniowych Miasta mają możliwość otrzymania
dodatku mieszkaniowego, energetycznego oraz korzystania z systemu ulg i obniżek czynszowych.
W ramach współpracy, Fundacja METAPOMOC uruchomiła Program Rozwojowy „Patron”,
dedykowany wychowankom pieczy zastępczej w Gdańsku. Głównym celem programu jest
rozbudzenie motywacji do własnego rozwoju, wskazywanie różnych możliwości edukacji zawodowej,
zatrudnienia i aktywności społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia tak, aby na końcu
tego procesu pozyskane mieszkanie ze wsparciem.
W ramach współpracy z Fundacją Robinson Crusoe prowadzone są zajęcia Wehikułu
Usamodzielnienia. Uczestniczy w niej młodzież z różnych form opieki zastępczej (placówki opiekuńczo
- wychowawcze, rodzin zastępczych) w wieku 16-24 lata. Wehikuł spotyka się raz na dwa tygodnie
przez cały rok szkolny (od października do czerwca). Program zapewnia zarówno naukę umiejętności
jak i wsparcie emocjonalne. Zajęcia w Gdańsku prowadzone są przez pracowników MOPR.
W spotkaniach uczestniczy 20 wychowanków.
Program PIERWSZA PRZYMIARKA - realizowany przez Gdańską Fundację Inicjatyw Społecznych, to
program przygotowania zawodowego skierowany do młodzieży z placówek opiekuńczych oraz
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rodzinnych domów dziecka, przygotowującej się do samodzielnego życia i podjęcia pierwszej pracy
zawodowej. Program Pierwsza Przymiarka wpisuje się w potrzebę inwestycji w rozwój kompetencji
zawodowych młodzieży będącej w procesie usamodzielniania.
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Wnioski
Rozdział dotyczący wniosków zawiera odpowiedzi na pytania badawcze w pięciu obszarach
badawczych, które jednocześnie stanowią najważniejsze wnioski w ramach poszczególnych
obszarów.

Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej
Struktura systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że piecza zastępcza jest
sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.
Sprawowana może być w dwóch formach: rodzinnej oraz instytucjonalnej. Jednocześnie, Ustawa
dokonała podziału w zakresie kompetencji samorządu gminnego i powiatowego. Ten drugi
odpowiedzialny jest za organizację pieczy zastępczej, a jego zadania starosta wykonuje za
pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatora pieczy zastępczej. Do jego
zadań należy wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej m.in. poprzez umożliwienie rodzinom
zastępczym podnoszenie kwalifikacji, zapewnienia pomocy, organizowanie wolontariuszy,
prowadzenie poradnictwa i terapii czy też zapewnienie pomocy prawnej.
Promowanie rodzicielstwa zastępczego
Organizatorzy pieczy zastępczej posiadają strategie pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji
rodzin zastępczych, na co wskazała zdecydowana większość z nich, tj. 93,9% badanych. Główne
założenia tych strategii oraz istotnych założeń promowania rodzicielstwa zastępczego dotyczą
pozytywnego kreowania jego wizerunku. W związku z tym organizowane są Dni Rodzicielstwa
Zastępczego oraz prowadzone są kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze wykorzystujące
różnorodne formy i kanały promocji. Najpowszechniejszym sposobem jest umieszczanie informacji na
stronie internetowej (100,0% wskazań), wykorzystywanie informacji przekazywanych bezpośrednio
przez przedstawicieli rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka (87,9% wskazań) oraz
dystrybucja materiałów, w tym plakatów i ulotek (81,8% wskazań).
Co istotne, poszczególne grupy respondentów biorące udział w badaniu dostrzegają konieczność
i potrzebę podejmowania i realizowania ogólnopolskich kampanii niosących pozytywny przekaz
dotyczący rodzicielstwa zastępczego.
Rodziny pomocowe
Wsparcie rodzin pomocowych nie jest formą pomocy z jakiej korzystają rodziny zastępcze
w województwie wielkopolskim. Potwierdzają to opinie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
– tylko 39,6% badanych wskazało, że rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka z którymi pracują
korzystają z takiego wsparcia. Jednocześnie, korzystanie z rodzin pomocowych zazwyczaj zdarza się
raz na rok lub rzadziej. Potwierdzają to wyniki badań jakościowych z przedstawicielami
poszczególnych form pieczy zastępczej, którzy przyznali, że nie byliby skłonni przekazać opieki nad
wychowankami na czas 30 dni, nie zawsze też wykazywali się wiedzą o takiej możliwości. Jest to
wynikiem, że nie w każdym powiecie udało się powołać rodziny pomocowe. Zasób ten jest
stosunkowo niski – tylko 60,6% organizatorom udało się powołać rodziny pomocowe. Występują
również powiaty, w których owe rodziny nie funkcjonują wcale.
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Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska
opiekuńczego
Struktura rodzinnych form pieczy zastępczej
W ramach rodzinnej pieczy zastępczej może zostać utworzona rodzina zastępcza oraz rodzinny dom
dziecka. Wśród rodzin zastępczych występuje rodzina zastępcza spokrewniona tworzona przez osoby
będące dla dziecka krewnymi wstępnymi lub rodzeństwem oraz rodziny zajmujący się pieczą
zastępczą jako formą zawodową. W obydwóch formach ilość dzieci umieszczonych w rodzinach nie
może przekroczyć 3, za wyjątkiem licznego rodzeństwa. W ramach rodzin zawodowych funkcjonują
rodziny specjalistyczne oraz rodziny będące pogotowiem rodzinnym pełniące funkcję interwencyjną
do czasu ustabilizowania się sytuacji dziecka. W pogotowiu rodzinnym może przebywać maksymalnie
8 dzieci.
Proces tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie dzieci do poszczególnych
form pieczy zastępczej
Orzeczenie sądu jest dokumentem, na podstawie którego dziecko zostaje umieszczone w pieczy
zastępczej po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Może
w niej przebywać nie dłużej niż do 18 roku życia, a po jego ukończeniu może pozostać w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, jeśli uczy się: w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu
przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności i uczy się: w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania
zawodowego. Wypowiedzi organizatorów pieczy zastępczej wskazują, że podstawy na jakich
dokonuje się doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej to wiek dziecka
i orzeczenie sądu. Ponadto, powiaty podejmują decyzje na podstawie doświadczeń poszczególnych
rodzin zastępczych, wolnych miejsc w pieczy zastępczej, ale także na podstawie płci dziecka, jego
stanu zdrowia i sytuacji życiowej.
Powody umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej
Na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej oraz w wyniku analizy odpowiedzi poszczególnych grup badanych wskazać można na
następujące powody dla których dzieci umieszczane są w rodzinnych formach pieczy zastępczej:
 sieroctwo
 bezrobocie rodzica
 półsieroctwo
 nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe
 uzależnienia/nałogi
 pobyt rodziców za granicą praca
 przemoc w rodzinie
zarobkowa)
 bezradność w sprawach opiekuńczo
pozostawienie dziecka w
wychowawczych
szpitalu/porzucenie dziecka
 niedojrzałość emocjonalna

bezdomność
 ubezwłasnowolnianie rodziców
 ubóstwo
 choroba lub niepełnosprawność
rodzica
Kryteria doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej
Kryteria doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej posiada 45,5%
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wzięli udział w badaniu. Wyróżnić można dwie
główne grupy kryteriów mających znaczenie przy doborze dzieci do poszczególnych form rodzinnej
pieczy zastępczej:
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Kryteria dotyczące dzieci, które musiały opuścić swoją rodzinę naturalną, w tym m.in. ich
wiek, stan zdrowia, płeć, sytuację życiową, sytuację prawną czy też częstotliwość kontakty
z rodziną biologiczną.
Kryteria dotyczące rodzin zastępczych, które może przyjąć dziecko, w tym m.in. ich gotowość
i możliwość przyjęcia kolejnego dziecka, ilość dzieci już przebywających w rodzinie zastępczej
oraz jej kompetencje i doświadczenie.

Powody opuszczania przez dzieci rodzinnych form pieczy zastępczej
Na podstawie badań jakościowych z przedstawicielami poszczególnych form pieczy zastępczej, wśród
powodów opuszczania przez dzieci rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka wskazać można na
sytuacje w których wychowanek chce się jak najszybciej całkowicie usamodzielnić. Zdarzały się
również przypadki, kiedy wychowanek opuszczał rodzinę zastępczą, ponieważ ta nie radziła sobie ze
sprawianymi trudnościami wychowawczymi i konieczne było udzielenie mu specjalistycznego
wsparcia. Wybiórczo zdarza się, aby dziecko powróciło do domu biologicznego.
Profil społeczno-demograficzny przedstawicieli poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej
Próba stworzenia profilu społeczno-demograficznego przedstawicieli poszczególnych form rodzinnej
pieczy zastępczej wykazała, że wyróżniającą się rodziną na tle innych jest rodzina spokrewniona.
Dotyczy to zarówno wieku osób, które je tworzą – są to najczęściej osoby starsze (tj. pomiędzy 51
a 70 rokiem życia) oraz osoby posiadające niższe wykształcenie (tj. zasadnicze zawodowe) oraz osoby
nieaktywne zawodowo (tj. renciści lub emeryci). Dostrzega się, że rodziny spokrewnione najczęściej
stanowią dziadkowie dla swoich wnuków, rzadziej opiekę nad dziećmi przejmują wujkowie czy ciotki.
Rodziny niezawodowe oraz zawodowe najczęściej tworzone są przez osoby pomiędzy 41 a 50 rokiem
życia, posiadające wykształcenie średnie lub policealne. Osoby, które podejmują się stworzenia
rodziny specjalistycznej lub rodzinnego domu dziecka to osoby częściej posiadające wykształcenie
wyższe.
Motywacje rodziców zastępczych
Wśród czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o zostaniu rodziną zastępczą lub rodzinnym
domem dzieckiem, zdaniem koordynatorów rodzinnej wskazać można na chęć sprawowania opieki
nad dziećmi krewnych (97,8% wskazań), brak możliwość posiadania własnych dzieci (62,6% wskazań),
poczucie misji (55,4% wskazań). Rzadziej wskazywano, że bycie rodziną zastępczą/rodzinnym domem
dziecka bywa traktowane jako zawód i źródło utrzymania, na chęć wykorzystania własnego
doświadczenia i historii rodzinnej, posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych lub też
finansowych. Przedstawiciele poszczególnych form rodzinnych pieczy zastępczy wskazywali na
motywacje zbieżne ze wskazaniami koordynatorów.
Zjawisko „quasi-adopcji”
Sytuacja w której rodzice zastępczy sprawują opiekę nad dzieckiem, gdzie dziecko funkcjonuje
w rodzinie jak dziecko przysposobione, bez odpowiedniej procedury jest sytuacja rzadko i bardzo
rzadko występującą na terenie województwa wielkopolskiego. 56,5% (suma odpowiedzi „bardzo
rzadko” i „rzadko”) organizatorów pieczy zastępczej przyznało, że sporadycznie spotyka się w swojej
pracy z tym zjawiskiem. Wskazania koordynatorów, którzy mają bezpośredni kontakt z rodzinami
zastępczymi pokazują, że zjawisko to występuje rzadko - suma odpowiedzi „bardzo rzadko” i „rzadko”
wyniosła 61,9%. Dostrzega się, że występowanie tego zjawiska jest wynikiem więzi i związku
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emocjonalnego z dzieckiem. Ponadto, może być także wynikiem chęci zachowania świadczeń z tytułu
sprawowania opieki nad dziećmi. Istotny wpływ na występowanie „quasi-adopcji” może mieć
również długi proces adopcyjny i nieuregulowana sytuacja prawna dziecka. Rodzice zastępczy mogą
mieć również obawę, że w momencie przysposobienia dziecka utracą wsparcie ze strony specjalistów
i nie poradzą sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.
Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej z najbliższym otoczeniem
Zdaniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, relacje przedstawicieli poszczególnych rodzin
zastępczych z najbliższym otoczeniem najczęściej są dobre, a rodziny zastępcze i rodzinne domy
dziecka mogą liczyć na zrozumienie najbliższego otoczenia. Zdania takiego było 60,7% respondentów,
a kolejnych 25,2% przyznało, że relacje te są poprawne, a rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
akceptowane są przez najbliższe otoczenie. Podobną opinię na temat relacji z najbliższym otoczeniem
posiadają przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej. Wskazują, że w trakcie sprawowania
opieki na dziećmi mogą liczą na wsparcie swojej dalszej rodziny, znajomych czy sąsiadów. Nieliczni
wskazali, że spotykają się z negatywną reakcją wynikającą ze stereotypowego postrzegania decyzji
o byciu rodzicem zastępczym z powodu zysku finansowego. Podejmowanie i organizowanie
odpowiednich kampanii informacyjnych i promocyjnych, mogłoby mieć spore znaczenie w procesie
edukacji społeczeństwa w zakresie promowania rodzicielstwa zastępczego.
Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi dzieci
W opinii większości badanych koordynatorów (63,6%), relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy
zastępczej z rodzinami biologicznymi wychowanków są poprawne, a zdaniem 15,2% koordynatorów
są one pozytywne. Przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej i usamodzielniani
wychowankowie przyznali, że częstotliwość i przebieg relacji z biologiczną rodziną bywa uzależniony
od powodów dla których dziecko musiało opuścić rodzinę i od chęci utrzymywania dalszego kontaktu.
Zdarzają się sytuacje w których kontakt ten jest regularny i pozytywny, ale także takie w której
rodzice bardzo rzadko bądź w ogóle nie podejmują kontaktu ze swoimi dziećmi czy też rodzicami
zastępczymi. Negatywnie na kontakt ten wpływa roszczeniowa postawa rodziców biologicznych,
obwinianie rodzin zastępczych za odebranie dzieci oraz różnego rodzaju zaburzenia i upośledzenia
rodziców biologicznych. Istotne jest również, czy relacje i kontakty rodzica biologicznego z dzieckiem
mają dobry wpływ na dziecko oraz czy rodzice biologiczni respektują zasady i wartości rodziny
zastępczej, czy ich nie podważają.
Problemy występujące w rodzinnych formach pieczy zastępczej
Problemy jakie występują w rodzinnych formach pieczy zastępczej dotyczą najczęściej problemów
wychowanków z nauką, problemów jakie mają rodzice zastępczy i wychowankowie w kontakcie
z rodziną biologiczną. Wskazano również na problem wychowanków w relacjach z rówieśnikami,
agresję fizyczną lub słowną z ich strony. Problemem bywa także poczucie przeciążenia obowiązkami
nad wychowankami. Najczęstsze, codzienne problemy z jakimi w opinii przedstawicieli
poszczególnych form pieczy zastępczej borykają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka to
problemy jakie ma każdy rodzic ze swoim dzieckiem, a ich katalog jest bardzo różny i zależny również
od powodów, dla których dziecko przebywa poza swoją rodziną biologiczną. Należy jednak pamiętać,
że dzieci umieszczane w rodzinnej pieczy zastępczej, to dzieci mające zaburzone relacje, złą
socjalizację wczesną, są zaniedbane emocjonalnie i wychowawczo, mają zaburzony obraz ról
społecznych. To również dzieci, które mają zaniedbaną naukę czynności dnia codziennego (higieny).

131

Zdarza się również, że mają bardzo niską samoocenę i poczucie własnej wartości. Wobec powyższego
przede wszystkim problemy z jakimi spotykają się rodziny to właśnie zaspokojenie tych potrzeb
i nadrobienie tych zaniedbań.
Ocena funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej przez ich organizatorów
Zdaniem 27,2% organizatorów pieczy zastępczej na terenie ich powiatu funkcjonuje odpowiednia
liczba miejsc w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Co istotne, wielu organizatorów
biorących udział w badaniu niezbyt pozytywnie wypowiada się w tym aspekcie. Jednocześnie,
w opinii ponad połowy badanych w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na liczbę rodzin
zastępczych na terenie reprezentowanych powiatów. Pomimo podejmowania różnorodnych form
promocji rodzicielstwa zastępczego, powiaty miewają problem z naborem kandydatów do pełnienia
roli rodzica zastępczego. Sytuację może utrudniać występowanie zjawiska „quasi-adopcji”, nawet jeśli
na jego występowanie wskazało 27,2% badanych organizatorów. Występowanie tego zjawiska może
negatywnie wpływać na realizowanie nadrzędnego celu rodzinnej pieczy zastępczej – tj. sprawowanie
czasowej opieki i czasowego wychowania dzieci w przypadkach niemożności ich sprawowania przez
rodziców biologicznych. Dodatkowo, utrudnia to fakt, iż nie występuje współpraca i praca z rodziną
biologiczną dziecka, co dodatkowo może utrudniać jego powrót do rodziny naturalnej i tym samym
dzieci pozostają w rodzinach zastępczych przynajmniej do 18 roku życia.
Ocena funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej przez ich koordynatorów
Podobnie jak, w przypadku organizatorów, również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
zwracają uwagę na występowanie zjawiska „quasi-adopcji”, który negatywnie może wpływać na
funkcjonowanie rodzin zastępczych. Wskazując na przyczyny tego zjawiska, najczęściej wskazywali na
motywację finansową, która nie powinna być nadrzędną motywacją do prowadzenia rodziny
zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Zdiagnozowanie potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
Potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
Zdaniem uczestników badania ilościowego najważniejsze potrzeby przedstawicieli rodzinnych form
pieczy zastępczej dotyczą pomocy w edukacji dzieci, wsparcia psychologicznego dla dzieci i samych
rodziców zastępczych. Ponadto, równie istotna jest pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi
dzieci czy też w zorganizowaniu odpoczynku dla rodziców zastępczych. Analizując wypowiedzi
przedstawicieli poszczególnych form pieczy zastępczej w dotyczące ich potrzeb w różnych obszarach
trudno jednoznacznie wskazać, które z nich są priorytetowe. Są bardzo zindywidualizowane i często
zależą od deficytów dziecka.
Z zaspokajaniem wielu potrzeb (np. z opieką nad dziećmi, pomocą w nauce czy organizacją
wypoczynku) przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej starają się radzić samemu bądź przy
zaangażowaniu najbliższego otoczenia. Jednocześnie, wskazać można potrzeby, które wymagają
dodatkowego wsparcia ze strony koordynatorów czy też organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
w tym m.in.: pomoc dotycząca umawiania wizyt i korzystanie ze wsparcia specjalistów, wsparcie
w kontakcie z rodzicami/rodziną biologiczną dziecka czy też wsparcie psychologiczne.

132

Ocena udzielanego wsparcia rodzinnym formom pieczy zastępczej
Biorący udział w badaniu koordynatorzy dość zgodnie ocenili, że wsparcie oferowane
przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej jest adekwatne do ich potrzeb. Pozytywnie
o udzielanym wsparciu wypowiedziało się łącznie 77,0% ankietowanych. 10,1% koordynatorów
twierdzi, iż wsparcie to nie jest adekwatne do potrzeb. Zdaniem tej grupy badanych, konieczne jest
zwiększenie i ułatwienie dostępu do specjalistów (w szczególności psychologów, lekarzy oraz
prawników) i oferowanego przez nich wsparcia. O otrzymywanym wsparciu dość pozytywnie
wypowiedzieli się sami przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej. Wskazując, że
w przypadku pojawienia się problemu lub trudności mogą zwrócić się do organizatora lub
koordynatora pieczy zastępczej. Mogą liczyć na wysłuchanie, dodanie otuchy i przekazanie informacji
co można zrobić w danej sytuacji. Co istotne, w niektórych sytuacjach wsparcie takie jest
niewystarczające, co wynika z graniczonych możliwości organizatora lub koordynatora. Dostrzega się,
że przedstawiciele poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej mają pozytywne zdanie wsparciu
jakie otrzymują, ale ocena to odnosi się do wsparcia mentalnego, a nie specjalistycznego.
Koordynacja udzielnego wsparcia

Koordynację wsparcia udzielanego przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej można
przedstawić jako zespół działań podejmowanych na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich dotyczy
organizacji pracy własnej powiatu, w tym m.in. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej i innych specjalistów. Drugą płaszczyzną jest bezpośrednia praca z rodziną, możliwa dzięki
utrzymywaniu bieżącego kontaktu osobistego lub telefonicznego z częstotliwością dopasowaną do
potrzeb rodziny, wizyty w miejscu zamieszkania rodzin oraz próba odpowiadania na pojawiające się
problemy, trudności i wyzwania z jakimi muszą mierzyć się rodzice zastępczy. W efekcie, rodzinie
i wychowankowi udzielane jest wsparcie, które ma umożliwić rozwiązanie pojawiających się
problemów.
Tak przyjęty sposób koordynacji udzielanego wsparcia pozytywnie oceniają sami organizatorzy (suma
pozytywnych ocena wyniosła 90,6%) jak i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (80,6% - suma
odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”). Potwierdzają to również wypowiedzi przedstawicieli
poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych wychowanków, którzy
przyznali, że w razie potrzeby mogli liczyć na wsparcie i zainteresowanie.

Zdiagnozowanie potrzeb usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Ocena rodzinnych form pieczy zastępczej przez ich usamodzielnianych wychowanków
Usamodzielniani wychowankowie pozytywnie oceniają rodzinne formy pieczy zastępczej. Ocena ta
jest wynikiem bardzo dobrego kontaktu z organizatorami i koordynatorami rodzinnej pieczy, którzy
wykazywali zainteresowanie sytuacją wychowanków i odpowiednio na nią reagowali. Ponadto,
usamodzielniani wychowankowie dostrzegają i potrafią wskazać na korzyści jakie odnosi dziecko,
które nie może przebywać w rodzinie biologicznej i zostaje umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej. Zdaniem uczestników badania jakościowego, rodzina zastępcza to szansa na przebywanie
i dorastanie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej. Dzieci przebywające
w rodzinnej pieczy zastępczej otrzymują od swoich rodziców rodzinną atmosferę, czas
i zaangażowanie. Przebywanie w rodzinnej pieczy zastępczej to szansa i okazja dla dzieci na w miarę
normalny start w dorosłość i wyrównanie szans i możliwości.
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Proces usamodzielniania
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej proces usamodzielniania
wychowanka rodzinnej pieczy związany jest z wyborem osoby, która będzie opiekunem
usamodzielniania, wypracowania założeń Indywidualnego Programu Usamodzielniania oraz jego
realizacja przy współdziałaniu z opiekunem usamodzielniania i pracownikiem socjalnym. Wsparcie
jakie może uzyskać w trakcie procesu usamodzielniania dotyczy pomocy na kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie
i zagospodarowanie,
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych i zatrudnieniu oraz pomocy prawnej i psychologicznej.
Wyniki badań zarówno ilościowych jak i jakościowych wskazują, że w praktyce proces
usamodzielniania przebiega zgodnie z tym co wyznacza Ustawa. Wychowankowie w zależności od
swoich planów na przyszłość wybierają opiekuna usamodzielniania oraz przygotowują Indywidualny
Program Usamodzielniania. Jeśli zamierzają kontynuować naukę i/lub podjąć pracę często nadal
zamieszkują z rodzicami zastępczymi tak długo jak jest to możliwe.
Wsparcie dla wychowanków otrzymywali wychowankowie rodzinnych form pieczy zastępczej
Usamodzielniany wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej może otrzymać pomoc na kontynuowanie
nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Przysługuje mu pomoc w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych i zatrudnieniu. Dodatkowo także pomoc prawna i psychologiczna. Wyniki
ilościowego badania z organizatorami pieczy zastępczej pokazują, że usamodzielniani
wychowankowie najczęściej korzystają z pomocy na kontynuowanie nauki, pomocy na
usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia to z kolei
forma wsparcia z której korzystają najrzadziej. Sami usamodzielni wychowankowie w swoich
wypowiedziach wskazywali, że korzystają z wsparcia finansowego i materialnego. Wskazywali
również, że zarówno podczas pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej jak i trakcie procesu
usamodzielnianego szczególnie cenne jest dla nich wsparcie emocjonalne jakie otrzymują od swoich
rodziców zastępczych.
Deficyty udzielanego wsparcia
Dostrzega się konieczność poszerzenia obecnie oferowanego katalogu form wsparcia dla
usamodzielnianych wychowanków. Z opinią taką zgodziło się 51,5% organizatorów pieczy zastępczej.
22,3% ankietowanych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (suma odpowiedzi „raczej nie”
i „zdecydowanie nie”) przyznało, że wsparcie udzielane tej grupie nie jest adekwatne do ich potrzeb.
Każda z czterech grup respondentów biorąca udział w badaniu wskazała na kilka najważniejszych
działań/form wsparcia o jakie należałoby poszerzyć udzielane wsparcie usamodzielnianym
wychowankom. Tym samym wskazać można na kilka obszarów związanych z usamodzielnianiem
wychowanków w których występują braki. Dotyczą one:
 Niewystarczającego wsparcia w zakresie uzyskania własnego mieszkania.
 Pomocy w znalezieniu zatrudnienia poprzez organizowanie doradztwa zawodowego lub
kursów zawodowych, finansowanie zdobywania kompetencji, które mogą przyczynić się do
znalezienia zatrudnienia i nacisk do motywacji do podnoszenia swoich aspiracji.
 Wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, organizacji grup wsparcia czy też spotkań
podczas których usamodzielniani mogliby spotykać się i rozmawiać z osobami będącymi
w podobnej sytuacji życiowej.
 Większego wsparcia finansowego.
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Większego zainteresowania ze strony organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
po opuszczeniu przez wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, ale korzystającego jeszcze ze
wsparcia jakie mu przysługuje.

Oczekiwania wychowanków dotyczące procesu usamodzielnienia
Wśród kluczowych oczekiwań wychowanków dotyczących procesu usamodzielniania wskazać można
na zaspokojenie potrzeb związanych z wsparciem w zakresie uzyskania odpowiednich warunków
mieszkaniowych, otrzymywanie większego wsparcia finansowego, które pozowali na realne
usamodzielnienie się wychowanka czy też wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej. Ponadto,
wychowankowie wskazują, że przydatne jest także wsparcie psychologiczne i emocjonalne, które
mogliby otrzymywać dzięki organizowaniu grup wsparcia i możliwości korzystania ze spotkań
z psychologiem bądź terapeutą.

Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form
pieczy zastępczej i ich wychowanków
Deficyty systemu rodzinnej pieczy zastępczej
Na występujące deficyty rodzinnej pieczy zastępczej wskazać można w trzech obszarach. Dotyczą
one:
 Organizacji pieczy zastępczej – m.in. niezbyt dobrej współpracy z sądem rodzinnym, braku
jakości współpracy ośrodków pomocy społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny
biologicznej, niewystarczającej liczba koordynatorów, niewystarczającej promocja pieczy
zastępczej.
 Przedstawicieli poszczególnych form rodzin zastępczych – m.in. braku kandydatów na
niezawodowe i zawodowe formy rodzinnej pieczy zastępczej, zbyt dużej liczby rodzin
spokrewnionych w osobach dziadków, słabej dostępność do lekarzy specjalistów, niewielkiej
liczba miejsc, gdzie dzieci z rodzin zastępczych mogłyby spotykać się z członkami rodziny
biologicznej.
 Usamodzielnianych wychowanków – m.in. brak mieszkań chronionych.
Jakie wsparcie kierowane do rodzinnych form pieczy zastępczej byłoby adekwatne?
Wśród wsparcia jakie należałoby kierować do przedstawicieli rodzinnej formy pieczy zastępczej
wskazano na konieczność poprawy dostępu do specjalistów, finansowanie wyjazdów wakacyjnych
rodzin zastępczych, wsparcie związane z organizacją dodatkowej pomocy w nauce, realizację pomocy
fakultatywnej dla rodzin zastępczych, dostępność do systemów diagnostycznych, udostępnianie
pomieszczeń w których mogłoby dochodzić do spotkań z rodzicami/rodzinami biologicznymi,
organizowanie superwizji dla rodzin zastępczych, zwiększenie liczby rodzin pomocowych lub
zaangażowanie wolontariuszy w zapewnieniu opieki, a także wyższe wsparcie finansowy.
Jakie wsparcie kierowane do usamodzielnianych wychowanków byłoby adekwatne?
Wsparcie jakie należy kierować do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej powinno
dotyczyć większego wsparcia finansowego, zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych,
wsparcia psychologicznego, pomocy w znalezieniu pracy, sfinansowania lub dofinansowania kursów
zawodowych pomocy prawne. Oferowane wsparcie może mieć formę:
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Staży zawodowych poprzedzonych wzięciem udziału w procesie rekrutacji i przygotowania
dokumentów aplikacyjnych.
 Szkoleń z zakresu mechanizmów związanych z zarządzaniem własnymi finansami, wyrobienia
nawyków związanych z opłacaniem rachunków.
 Szkoleń dotyczących odnajdywania się w codziennym życiu i załatwiania spraw na przykład
związanych z korzystania z usług służby zdrowia, złożenia zeznania podatkowego czy
wyrobienia dokumentów (np. dowodu osobistego).
Dostrzega się konieczność i potrzebę stworzenia sieci wsparcia dla usamodzielnianego wychowanka,
tak by ten nie miał poczucia pozostania „samemu sobie”. Należy monitorować jego sytuację,
wspierać w aspiracjach życiowych aż do osiągnięcia dojrzałości społecznej (a nie prawnej).
Dostrzega się także potrzebę zwiększenia roli opiekuna usamodzielniania. Powinna być to osoba
zatrudniona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, posiadająca kompetencje i wiedzę, które
ułatwiają wspieranie wychowanka w procesie usamodzielnienia. Dotyczy to zarówno wyposażania go
w umiejętności odnalezienia się w codziennym życiu oraz pracy nad jego kompetencjami społecznymi
i poczuciem własnej wartości. Funkcjonujący w ten sposób opiekun usamodzielnienia mógłby stale
monitorować sytuację wychowanka.
Jakiego typu wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej i ich wychowanków jest możliwe do
realizacji ze środków WRPO?
Organizatorzy pieczy zastępczej wskazali, że są zainteresowani realizacją projektów ze środków
WRPO, których celem będzie wspieranie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli
poszczególnych form rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków. W ramach
Poddziałania 7.2.1 istnieje możliwość realizacji projektów, których celem jest poprawa dostępu do
usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób
opuszczających pieczę zastępczą. Realizowane projekty mogą dotyczyć wsparcia z zakresu
zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego, co mogłoby stanowić odpowiedź na
wielokrotnie sygnalizowany przez różne grupy respondentów problem z zaspokojeniem potrzeb
mieszkaniowych usamodzielnianych. W ramach Poddziałania 7.2.1 mogą być także realizowane
projekty obejmujące administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym
lub lokalnym.
Gotowość organizatorów pieczy zastępczej do realizowania projektów wspierających system pieczy
zastępczej, finansowanych ze środków WRPO
Organizatorzy pieczy zastępczej wskazują, że są zainteresowani realizacją projektów wspierających
system pieczy zastępczej, które będą finansowane ze środków WRPO. W trakcie realizowanego
badania ilościowego odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 36,4% badanych, a odpowiedzi „raczej
tak” 33,3% badanych. Ponadto, wnioski płynące zarówno z badania ilościowego jak i zrealizowanego
warsztatu rekomendacyjnego, że ewentualna niechęć dotycząca korzystania ze środków WRPO
wynika z nadmiernej biurokracji.
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Katalog rozwiązań dotyczących funkcjonowania rodzinnych form
pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielnienia ich wychowanków
Poniższa tabela zawiera rozwiązania i zalecenia dotyczące funkcjonowania rodzinnych form pieczy
zastępczej oraz procesu usamodzielnienia ich wychowanków w województwie wielkopolskim, w tym
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zawarte w tabeli propozycje są
wynikiem zrealizowanych badań ilościowych i jakościowych oraz sugestii uczestników warsztatu
rekomendacyjnego. Przedstawione zostały w odniesieniu do kilku obszarów związanych
z przedmiotem badania.
Tabela 31. Katalog rozwiązań dotyczących funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz procesu
usamodzielniania ich wychowanków

Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej

Obszar

Wniosek
Dostrzega się niewystarczającą promocję
rodzicielstwa zastępczego. W opinii
respondentów, powinna zostać
zorganizowana ogólnopolska kampania
informująca społeczeństwo o możliwości
tworzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego
domu dziecka. Wskazano, że organizatorem
kampanii mogłoby być Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Informacje powinny
być promowane z wykorzystaniem środków
masowego przekazu, tak by dotrzeć do jak
najszerszego grona odbiorów.

Wyniki zrealizowanych badań pozwalają
wnioskować, że jednym z deficytów
organizacji rodzinnej pieczy zastępczej jest
niezbyt dobra współpraca z sądem
rodzinnym czy też brak jakości współpracy
ośrodków pomocy społecznej na rzecz
powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
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Rozwiązanie/zalecenie
Rekomenduje się realizację
wojewódzkiej kampanii promocyjnej
upowszechniającej informacje na temat
rodzicielstwa zastępczego oraz korzyści
jakie odnoszą dzieci umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach
realizacji działań promocyjnych zaleca się
wykorzystanie różnorodnych kanałów
promocyjnych, mając na uwadze, że
dużo większą skuteczność mają działania
oparte na bezpośrednim kontakcie
z drugim człowiekiem oraz bezpośredniej
relacji rodzin zastępczych.
Zaleca się organizowanie szkoleń,
przygotowanie materiałów
informacyjnych dla pracowników sądów,
ośrodków pomocy społecznej i innych
instytucji, które pracują na rzecz rodzin
zastępczych, ich wychowanków oraz
rodzin biologicznych.
Sugeruje się także powoływanie
interdyscyplinarnych zespołów –
przedstawicieli instytucji podejmujących
pracę na rzecz rodziny
i usamodzielnianego wychowanka.
Ponadto, zaleca się podejmowanie
działań mających na celu aktywne
włączanie instytucji w pracę na rzecz
biologicznej rodziny dziecka przez okres
18 miesięcy od momentu jego
umieszczenia w pieczy zastępczej. W tym
czasie należy podejmować intensywną
pracę z rodziną biologiczną dziecka, a po

Przedstawiciele poszczególnych form
rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Obszar

Wniosek

Rola i zakres pracy koordynatora jest bardzo
szeroki i swoim zakresem obejmuje bardzo
wiele czynności na rzecz rodzinnej pieczy
zastępczej i ich wychowanków. Sami
koordynatorzy wskazują, że istotne byłoby
kierowanie się nie liczbą rodzin, a liczbą
dzieci, które przebywają w rodzinie
zastępczej czy w rodzinnym domu dziecka

Rodziny zastępcze spokrewnione powinny
mieć obowiązek podwyższania swoich
kompetencji i bardziej monitorowane niż
rodziny zawodowe. Wyniki
przeprowadzonych badań wskazują, że
rodzice zastępczy to najczęściej osoby
o niskim poziomie wykształcenia,
nieaktywne zawodowo, to wielokrotnie
dziadkowie, który z obawy przed utratą
kontaktu z wnukiem sprawują pieczę nad
nimi. Dostrzec można u nich brak
odpowiednich kompetencji
wychowawczych. Cechuje ich skrytość
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Rozwiązanie/zalecenie
upływie tego okresu należy powołać
zespół interdyscyplinarny składający się
ze wszystkich pracujących z rodziną osób
(uwzględniając również rodziców
zastępczych), którzy tworzą szeroką
i jednoznaczną opinię na podstawie
której sąd wydaje zarządzenie o zmianie
władzy z ograniczonej na pozbawienie
lub przywrócenie dziecka do rodziny
naturalnej. Przyjęcie takiego schematu
działania skróci czas w którym sytuacja
prawna dziecka nie jest unormowana.
Zaleca się, by przy organizacji pracy
koordynatorów rodzinnej pieczy
kierować się specyfiką sytuacji danej
rodziny – liczbą dzieci, która w niej
przebywa i specyfiką ich sytuacji.
Dodatkowo, zaleca się by nie obciążać
koordynatorów pieczy zastępczej
dodatkowymi zadaniami (np. związanymi
z powadzeniem sekretariatu).
Zaleca się stworzenie sieci pomocowej
dla rodzin zastępczych dostępnej przez
całą dobę, czyli dyżurów koordynatorów,
by móc służyć rodzinom fachową
pomocą w nagłych przypadkach (tj.
w weekendy czy święta). Stworzenie
takiej sieci odciążyłoby również
koordynatora pracującego z rodziną,
która korzysta z jego pomocy również
w jego czasie wolnym od pracy.
Zaleca się organizowanie
obowiązkowych szkoleń dla
przedstawicieli rodzin zastępczych
spokrewnionych, mających na celu
podnoszenie ich kompetencji
wychowawczych. Proponowana
tematyka szkoleń dla przedstawicieli
rodzin spokrewnionych:
- Szkolenia mające na celu podwyższanie
umiejętności radzenia sobie z deficytami
dziecka (ich rozpoznanie, niwelowanie
oraz zapobieganie).
- Szkolenia z zakresu komunikacji

Obszar

Wniosek
w wyrażaniu emocji i dzieleniu się
informacjami na temat sytuacji w rodzinie.

Usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej pieczy
zastępczej

Wiele rodzin we własnym zakresie
organizuje wypoczynek dla siebie
i wychowanków. Jak wykazały badania,
wielu spośród nich nie wypoczywało od
kilku/kilkunastu lat. Jeśli gdzieś wyjeżdżają,
zazwyczaj towarzyszą im ich
wychowankowie. Pojedynczy
przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej
korzystali z możliwości otrzymania wsparcia
ze strony rodziny pomocowej przekazując
im opiekę nad dzieckiem/dziećmi na 30 dni.
Wielu przedstawicieli rodzin zastępczych we
własnym zakresie organizuje opiekę nad
wychowankami popołudniami lub w okresie
letnim, często angażując dalszą rodzinę,
znajomych czy sąsiadów. Sygnalizują jednak,
że pomocne byłoby dla nich wsparcie np.
wolontariuszy, którzy wsparliby ich w opiece
nad dziećmi i pomocy w nauce.

W obszarze działań na rzecz
usamodzielniania wychowanków dostrzega
się konieczność odpowiednio wcześnie
podejmowanej pracy z usamodzielnianym
wychowankiem, która przygotuje go do
wyboru opiekuna usamodzielnienia,
stworzenia Indywidualnego Programu,
a docelowo do wyboru kierunku kształcenia
czy też wyboru odpowiedniej ścieżki
zawodowej.
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interpersonalnej międzypokoleniowej:
„jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak
słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.
Rekomenduje się pozyskiwanie
i tworzenie większej liczby rodzin
pomocowych. Jednocześnie zasadne jest
podejmowanie pracy z rodzinami w celu
przygotowania ich na rozłąkę z dziećmi.
Sugeruje się również, by poszczególni
organizatorzy pieczy zastępczej
zintensyfikowali działania mające na celu
pozyskiwanie wolontariuszy, którzy będą
działać na rzecz wychowanków rodzinnej
pieczy zastępczej.
Dodatkowo, rekomenduje się aby
organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
mieli w obowiązku w czasie wakacji i ferii
organizowanie wyjazdów lub innych
form aktywnego spędzania czasu
wolnego dla wychowanków rodzinnej
pieczy zastępczej. Wdrożenie takiego
rozwiązania odciążyłoby rodziców
zastępczych w sprawowaniu opieki nad
dziećmi w dni wolne od szkoły.
Zmniejszyłoby to również
zapotrzebowanie na rodziny pomocowe.
Rekomenduje się pracę
z usamodzielnianym wychowankiem od
15 roku życia celem przygotowania go do
wyznaczania sobie celów i podążania do
ich realizacji czy też gospodarowania
swoimi oszczędnościami. Kluczowe jest
również wyposażenie ich w umiejętności
niezbędne w codziennym życiu np.
związane z załatwieniem spraw
urzędowych. Praca z usamodzielnianym
wychowankiem powinna skupić się na
nauce rozpoznawania zasobów własnych
i ich wykorzystania. Ponadto, należy
uwzględnić realizację zajęć mających na
celu wyposażenie usamodzielnianych
wychowanków w wiedzę i umiejętności
niezbędne w codziennym życiu np.
dotyczące funkcjonowania systemu

Obszar

Wniosek

Opiekunowie usamodzielnienia to
niejednokrotnie osoby wybrane przez
wychowanka z najbliższego otoczenia. Taki
opiekun wyraża zgodę na pełnienie tej roli
przede wszystkim ze względu na presję
emocjonalną i łączące go z wychowankiem
relacje, ale jest to dla niego dodatkowe
obciążenie i nierekompensowany
obowiązek. Takim opiekunom brak również
przygotowania merytorycznego i czasu na
zaangażowanie.

Wraz z ukończeniem 18 roku życia
organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej nie mają realnego wpływu
na dalsze jego losy. Dodatkowo, sami
usamodzielnieni wychowankowie przyznali,
że oczekują większego zainteresowania ze
strony dotychczasowego koordynatora,
chcieliby być objęci dalszym wsparciem z ich
strony, które nie będzie sprowadzało się
jedynie do wypłaty należnych świadczeń,

Wielokrotnie podczas realizacji badania
różne grupy respondentów sugerowały, że
jedna z najważniejszych potrzeb
usamodzielnianych wychowanków dotyczy
zapewnienia odpowiednich warunków
mieszkaniowych.
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Rozwiązanie/zalecenie
służby zdrowia czy mechanizmów
związanych z zarządzaniem finansami.
Opiekunem usamodzielnienia powinna
być odrębna osoba zatrudniona przez
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
która w swoich obowiązkach ma jedynie
zajmowanie się procesem
usamodzielnienia. Takie rozwiązanie nie
obciążałoby dodatkowo koordynatora
rodzinnej pieczy czy też rodzica
zastępczego. Ponadto, opiekun
usamodzielnienia powinien pełnić swoją
rolę do 25 roku życia usamodzielnianego
lub krócej jeśli zostaną wykazane
przesłanki wskazujące osiągnięcie
dojrzałości społecznej wychowanka.
Zaleca się wypracowanie i stworzenie
narzędzia, które umożliwi dalszą relację
usamodzielnianych wychowanków z
organizatorem/koordynatorem pieczy
zastępczej. Ponadto, istotną rolę
w dalszym utrzymywaniu relacji może
mieć odpowiednio wczesne
komunikowanie wychowankom, że
pomimo opuszczenia rodzinnej pieczy
zastępczej mogą otrzymywać wsparcie ze
strony organizatora/koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Powinna zostać stworzona bardzo
sprecyzowana procedura monitowania
usamodzielnianego wychowanka, która
w pewien sposób nakłada na niego
obowiązek dalszej współpracy
i wypełnienia deklaracji pomimo
osiągniętej pełnoletności.
Sugeruje się podejmowanie działań na
rzecz powstawania mieszkań
chronionych i socjalnych dostępnych dla
usamodzielnianych wychowanków.
Szczególną rolę w tym obszarze ma
dialog z lokalnymi władzami. Kluczowe
znaczenie w zwiększeniu dostępu do
mieszkań dla usamodzielnianych
wychowanków ma wsparcie ze strony

Obszar

Wniosek

Rozwiązanie/zalecenie
gminy.
Mieszkania socjalne (przyznawane przez
gminę) lub mieszkania chronione można
zastąpić mieszkaniami przejściowymi,
w którym wychowanek mógłby
przebywać do czasu całkowitego
usamodzielnienia się, praktykując swoje
umiejętności samodzielnie (bez
negatywnego wpływu rówieśników co
ma miejsce w mieszkaniach
chronionych), oczekując w bezpiecznym
i samodzielnym otoczeniu na przyznanie
mieszkania lub zaspokojenie tej potrzeby
w inny sposób. W ten sposób miałby
możliwość prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego. Organizator
mógłby zapewniać około 10 takich
mieszkań w powiecie, opłata za nie
byłaby w gestii wychowanka. Mieszkanie
takie wychowanek będzie musiał opuści
do 25 roku życia lub wcześniej jeśli
wykaże dojrzałość społeczną. W takich
warunkach dużo efektywniejsza jest
indywidualna praca z wychowankiem
i monitorowanie jego sytuacji, aniżeli
w mieszkaniach chronionych (gdzie
przebywa znaczna ilość osób) lub
prywatnym mieszkaniu, które posiadanie
zakończa proces usamodzielniania.
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Obszar

Wniosek

Czynnikiem, który zniechęca organizatorów
rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji
projektów finansowanych z WRPO dotyczy
nadmiernej biurokracji związanej z realizacją
projektów. Jednocześnie, badanych
organizatorów cechuje wysokie
zainteresowanie i gotowość do realizacji
projektu w ramach pieczy zastępczej
finansowanego ze środków WRPO.

Rozwiązanie/zalecenie
Sugeruje się organizowanie spotkań
informacyjnych dla organizatorów pieczy
zastępczej zainteresowanych realizacją
projektów finansowanych z WRPO.
Spotkania powinny mieć charakter
konsultacyjny (dotyczący aspektów
formalno-prawnych realizowanych
projektów). Mogą również stanowić
okazję do prezentacji dotychczas
realizowanych działań na rzecz rodzin
zastępczych i usamodzielnianych
wychowanków dotychczas
sfinansowanych z WRPO, które mogą
zasługiwać na miano dobrych praktyk.
Proponowane formy wsparcia, które
mogłyby zostać sfinansowane
z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego dotyczyć mogą:
- Tworzenia programów, polegających na
współpracy ze specjalistami obejmująca
pełną diagnostykę (pedagogiczną,
psychologiczną, psychiatryczną,
medyczną).
- Tworzenia programów
skoncentrowanych na profilaktyce
dotyczącej zagrożeń niedostosowaniem.
- Tworzenia programów dotyczących
wyrównania zdiagnozowanych
deficytów.
Źródło: opracowanie własne

142

Spis tabel
Tabela 1. Liczba zrealizowanych Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych z organizatorami pieczy
zastępczej .............................................................................................................................................. 13
Tabela 2. Liczba zrealizowanych Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych z organizatorami pieczy
zastępczej .............................................................................................................................................. 14
Tabela 3. Rodzinna piecza zastępcza w powiatach województwa wielkopolskiego w drugim półroczu
2017 roku [n – liczba rodzin zastępczych określonego typu w danym powiecie; % - odsetek rodzin
zastępczych określonego typu w danym powiecie] .............................................................................. 29
Tabela 4. Dzieci umieszczone w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach
województwa wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku [n – liczba dzieci powyżej 3 r.ż.
w rodzinach zastępczych określonego typu w danym powiecie; % - odsetek dzieci powyżej 3 r.ż.
w rodzinach zastępczych określonego typu w danym powiecie].......................................................... 32
Tabela 5. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim w latach
2012-2017 ............................................................................................................................................. 33
Tabela 6. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w powiatach województwa
wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku..................................................................................... 34
Tabela 7. Napływ dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach
województwa wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku ............................................................. 35
Tabela 8. Odpływ dzieci w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach
województwa wielkopolskiego w drugim półroczu 2017 roku ............................................................. 37
Tabela 9. Liczba rodzin zastępczych w poszczególnych województwach w latach 2012 - 2017........... 41
Tabela 10. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w poszczególnych województwach w latach 2012 –
2017 ....................................................................................................................................................... 42
Tabela 11. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych ogółem, opuszczających rodziny zastępcze oraz
przekazanych do adopcji z uwzględnieniem wieku w poszczególnych województwach w 2017 roku. 42
Tabela 12. Dzieci powyżej 18 r.ż. usamodzielnione w poszczególnych województwach w latach 2012 2017 ....................................................................................................................................................... 43
Tabela 13. Liczba rodzinnych domów dziecka w poszczególnych województwach w latach 2012 –
2017 ....................................................................................................................................................... 44
Tabela 14. Liczba dzieci w rodzinnych domach zastępczych w poszczególnych województwach
w latach 2012 – 2017 ............................................................................................................................ 45
Tabela 15. Liczba dzieci w rodzinnych domach dziecka, opuszczających rodzinnych domach dziecka
oraz przekazanych do adopcji z uwzględnieniem wieku w poszczególnych województwach w 2017
roku ....................................................................................................................................................... 45
Tabela 16. Dzieci powyżej 18 r.ż. usamodzielnione z rodzinnych domów dziecka w poszczególnych
województwach w latach 2012 - 2017 .................................................................................................. 46
Tabela 17. Liczba dzieci w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej według województw
w 2017 roku ........................................................................................................................................... 48
Tabela 18. Liczba rodzin w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej według województw
w 2017 roku ........................................................................................................................................... 50
Tabela 19. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w poszczególnych województwach
w latach 2012 – 2017 ............................................................................................................................ 51
Tabela 20. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą ............................... 54

143

Tabela 21. Czy i w jaki sposób promują Państwo na terenie Państwa powiatu rodzicielstwo zastępcze?
(N=33) .................................................................................................................................................... 60
Tabela 22. Odnosząc się do wyodrębnionych cech społeczno-demograficznych, proszę spróbować
stworzyć typowy profil rodzin danego typu w odniesieniu do tego pełni funkcję rodzica
zastępczego/prowadzi rodzinny dom dziecka? (N=33) ......................................................................... 64
Tabela 23. Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy
zastępczej? (N=33) ................................................................................................................................ 66
Tabela 24. Z jakich form wsparcia w Państwa powiecie najczęściej korzystają usamodzielniani
wychowankowie? (N=33) ...................................................................................................................... 70
Tabela 25. Co sądzą Państwo o poszczególnych kryteriach dostępu i oceny konkursów w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020? (N=33) ......................... 73
Tabela 26. Przykładowe projekty i działania, które chcieliby realizować organizatorzy pieczy
zastępczej ze środków WRPO................................................................................................................ 74
Tabela 27. Z iloma rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka aktualnie Pan/i współpracuje?
............................................................................................................................................................... 78
Tabela 28. Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy
zastępczej? (N=139) .............................................................................................................................. 82
Tabela 29. Z czym są związane, Pana/i zdaniem, największe potrzeby przedstawicieli rodzinnych form
pieczy zastępczej? (N=139) ................................................................................................................... 84
Tabela 31. Ramowy program szkolenia dla kandydatów na opiekunów usamodzielniania (może ulec
po badaniu potrzeb grupy) .................................................................................................................. 120
Tabela 31. Katalog rozwiązań dotyczących funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz
procesu usamodzielniania ich wychowanków .................................................................................... 137

Spis wykresów
Rysunek 1. Liczba organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z poszczególnych podregionów
województwa biorących udział w badaniu ilościowym......................................................................... 12
Rysunek 2. Liczba koordynatorów6. rodzinnej pieczy zastępczej z poszczególnych podregionów
województwa biorących udział w badaniu ilościowym......................................................................... 13
Rysunek 3. Schemat rodzinnej pieczy zastępczej .................................................................................. 19
Rysunek 4. Proces usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej ............................... 23
Rysunek 5. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach województwa
wielkopolskiego w 2017 roku ................................................................................................................ 39
Rysunek 6. Odsetek rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w powiatach województwa wielkopolskiego w 2017 roku ................................................................... 40
Rysunek 7. Odsetek dzieci w pieczy zastępczej wśród wszystkich dzieci zamieszkujących poszczególne
województwa oraz udział zastępczych rodzin spokrewnionych i niespokrewnionych w 2017 roku .... 47
Rysunek 8. Odsetek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych wśród wszystkich
dzieci przebywających w pieczy rodzinnej ............................................................................................ 49
Rysunek 9. Odsetek dzieci przebywających w rodzinach spokrewnionych wśród wszystkich dzieci
przebywających w pieczy rodzinnej w 2017 roku ................................................................................. 50
Rysunek 10. Odsetek powiatów w województwach korzystających z rządowego programu
zatrudniania koordynatorów w 2017 roku............................................................................................ 52

144

Rysunek 11. Średnia liczba rodzin, z którymi pracował 1 koordynator w województwach w 2017 roku
............................................................................................................................................................... 53
Rysunek 12. Czy zgadza się Pan/i z opinią, że na terenie Państwa powiatu funkcjonuje odpowiednia
liczba miejsc w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka? (N=33) ...................................... 58
Rysunek 13. Jak ocenia Pan/i skuteczność działań podjętych w celu pozyskiwania kandydatów do
pełnienia funkcji rodzin zastępczych? (N=31) ....................................................................................... 60
Rysunek 14. Czy dostrzega Pan/i potrzebę prowadzenia ogólnopolskich kampanii promujących
rodzinną pieczę zastępczą? (N=33) ....................................................................................................... 62
Rysunek 15. Liczba rodzin pomocowych w poszczególnych podregionach województwa
wielkopolskiego ..................................................................................................................................... 62
Rysunek 16. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń dotyczących rodzin pomocowych. (N=20) 63
Rysunek 17. Czy spotykają się Państwo z problemami dotyczącymi powoływania na terenie Państwa
powiatu rodzin pomocowych? (N=33) .................................................................................................. 64
Rysunek 18. Czy w Pana/i opinii występowanie tych problemów może doprowadzić do rezygnacji
z tworzenia rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka? (N=33) ..................................................... 67
Rysunek 19. Jak często w swojej pracy z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka spotyka
się Pan/i ze zjawiskiem „quasi-adopcji”? (N=33) .................................................................................. 67
Rysunek 20. Czy przyjęty przez Państwa sposób koordynowania wsparcia udzielanego
przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej jest skuteczny? (N=33) ..................................... 69
Rysunek 21. Proszę wskazać w jakim wieku w Państwa powiecie usamodzielniani wychowankowie
najczęściej? (N=33) ................................................................................................................................ 70
Rysunek 22. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do
usamodzielnianych wychowanków o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=33) ......... 71
Rysunek 23. Jak, w Pana/i opinii kształtować się będzie zapotrzebowanie na liczbę rodzin zastępczych
na terenie powiatu w najbliższych latach? (N=33) ................................................................................ 71
Rysunek 24. Czy wiedzą Państwo, gdzie zdobyć informacje na temat finansowania projektów
w ramach pieczy zastępczej ze wsparcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020?..................................................................................................................................... 72
Rysunek 25. Czy Pana/i instytucja jest zainteresowana realizacją projektu w ramach pieczy zastępczej
finansowanego ze środków WPRO? (N=33) .......................................................................................... 74
Rysunek 26. Jak ocenia Pan/i obecnie funkcjonujący w powiecie system wspierania rodzinnej pieczy
zastępczej? (N=33) ................................................................................................................................ 75
Rysunek 27. Jak Proszę wskazać najważniejsze potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy
zastępczej związane z? (N=33) .............................................................................................................. 77
Rysunek 28. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do
rodzinnych form pieczy zastępczej o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=33) .......... 77
Rysunek 29. Czy liczba rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka, z którymi aktualnie Pan/i
współpracuje jest odpowiednia do tego, aby zaspokoić potrzeby rodzin zastępczych/ rodzinnych
domów dziecka? (N=139) ...................................................................................................................... 78
Rysunek 30. Jak często kontaktuje się Pan/i z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka?
(N=139) .................................................................................................................................................. 79
Rysunek 31. Czego najczęściej dotyczy Pana/i kontakt z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami
dziecka? (N=139) ................................................................................................................................... 79
Rysunek 32. Jak często rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka, z którymi Pan/i pracuje, korzystają
ze wsparcia rodzin pomocowych? (N=139) ........................................................................................... 80

145

Rysunek 33. Co w Pana/i opinii kieruje osobami decydującymi się na zostanie rodziną
zastępczą/rodzinnym domem dziecka? (N=139) .................................................................................. 81
Rysunek 34. Jakie są Pana/i zdaniem relacje rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka
z najbliższym otoczeniem (sąsiadów, znajomych, współpracowników)? (N=135) ............................... 81
Rysunek 35. Czy w Pana/i opinii występowanie tych problemów może doprowadzić do rezygnacji
z tworzenia rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka? (N=139) ................................................... 82
Rysunek 36. Czy przedstawiciele rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi Pan/i
współpracuje, pozostają w kontakcie z biologicznymi rodzinami swoich wychowanków? (N=139) .... 83
Rysunek 37. Jak ocenia Pan/i relacje rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi Pan/i
współpracuje, z biologicznymi rodzinami wychowanków? (N=132) ..................................................... 83
Rysunek 38. Jak często w swojej pracy z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka spotyka
się Pan/i ze zjawiskiem „quasi-adopcji”? (N=139) ................................................................................ 84
Rysunek 39. Czy w Pana/i opinii wsparcie oferowane przedstawicielom rodzinnych form pieczy
zastępczej jest adekwatne do ich potrzeb? (N=139) ............................................................................. 85
Rysunek 40. Czy przyjęty przez powiat sposób koordynowania wsparcia udzielanego
przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej jest skuteczny? (N=139) ................................... 86
Rysunek 41. Czy w Pana/i opinii wsparcie, jakie otrzymują wychowankowie rodzinnej pieczy
zastępczej jest adekwatne do ich potrzeb? (N=139) ............................................................................. 86
Rysunek 42. Czy w Pana/i opinii obecnie funkcjonujący model usamodzielniania wychowanków pieczy
zastępczej jest skuteczny? (N=139) ....................................................................................................... 87
Rysunek 43. Jak Pan/i ocenia poszczególne elementy związane z procesem usamodzielniania
wychowanków pieczy zastępczej? (N=136) .......................................................................................... 87
Rysunek 44. Jak ocenia Pan/i obecnie funkcjonujący w powiecie system wspierania rodzinnej pieczy
zastępczej? (N=139) .............................................................................................................................. 88
Rysunek 45. Czy dostrzega Pan/i problemy, na których należałoby się skupić, aby usprawnić system
pieczy zastępczej w powiecie? (N=139) ................................................................................................ 89
Rysunek 46. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do
rodzinnych form pieczy zastępczej o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=139) ........ 90
Rysunek 47. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do
usamodzielnianych wychowanków o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb? (N=139) ....... 90

146

Aneks
Anek do raportu stanowią wykorzystane ramach badań ilościowych oraz jakościowych narzędzia
badawcze.

CATI/CAWI z organizatorami pieczy zastępczej
Dzień dobry,
Nazywam się … i jestem pracownikiem Grupy BST. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego realizujemy badanie pn. Rodzinna piecza zastępcza w województwie
wielopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania. Celem badania jest dokonanie charakterystyki
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania ich wychowanków w województwie
wielkopolskim.
Informacje ogólne
A. Powiat [wybór z listy]
B. Czy w chwili obecnej jako organizator pieczy zastępczej w powiecie zatrudniają Państwo?
Pracownik
Tak
Nie
Pedagog


Psycholog


Pracownik socjalny




Inny specjalista, jaki………………………………………



Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej
1. Czy zgadza się Pan/i z opinią, że na terenie Państwa powiatu funkcjonuje odpowiednia liczba
miejsc w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
2. Czy reprezentowana przez Pana/ią jednostka posiada strategię/prowadzi zaplanowane
działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych?
 Tak,
proszę
przedstawić
jej
główne
założenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...... [proszę przejść do pytania 3]
 Nie, dlaczego?……………………………………………………………………………………………………………
[proszę przejść do pytania 4]
3. Jak ocenia Pan/i skuteczność działań podjętych w celu pozyskiwania kandydatów do
pełnienia funkcji rodzin zastępczych?
 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Przeciętnie, proszę wskazać co należałoby w tym zakresie poprawić bądź
ulepszyć………………………………………………………………………………………………………………………
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Źle, proszę wskazać co należałoby w tym zakresie poprawić bądź
ulepszyć………………………………………………………………………………………………………………………
 Bardzo źle, proszę wskazać co należałoby w tym zakresie poprawić bądź
ulepszyć………………………………………………………………………………………………………………………
 Nie wiem/trudno powiedzieć
4. Czy i w jaki sposób promują Państwo na terenie Państwa powiatu rodzicielstwo zastępcze?
Forma promocji

Tak

Nie

Jeżeli tak to proszę ocenić ich skuteczność
gdzie 1 to niska skuteczność, a
5 bardzo wysoka skuteczność
1
2
3
4
5

Umieszczenie informacji na stronie www
Umieszczenie informacji w lokalnych mediach
(prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych)
Dystrybucja materiałów (plakatów, ulotek)
w instytucjach publicznych
Organizacja wydarzeń (pikników, festynów,
konferencji) z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego
Informacje przekazywane bezpośrednio przez
przedstawicieli rodzin zastępczych/rodzinnych
domów dziecka
Współpraca z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz rodzinnej
pieczy zastępczej
Inne, jakie?……………………..

5. Czy dotychczas zrealizowali Państwo działanie, które w zakresie promowania rodzinnej pieczy
zastępczej przyniosło bardzo dobre rezultaty i mogłoby być wykorzystane przez innych
organizatorów pieczy zastępczej?
 Tak, proszę opisać w kilku zdaniach ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………..………………………………………………………..…………………………………………..
……………..………………………………………………………..………………………………………………………..…
……………………………………………………..………………………………………………………..…………………..
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Nie
6. Czy poza obecnie wykorzystywanymi formami promocji, ma Pan/i pomysł, jak jeszcze można
by promować rodzicielstwo zastępcze?
 Tak, jak?…………………………………………………………………………………………………………………….
 Nie
7. Czy dostrzega Pan/i potrzebę prowadzenia ogólnopolskich kampanii promujących rodzinną
pieczę zastępczą?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Nie wiem/trudno powiedzieć
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 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
8. Czy na terenie Państwa powiatu funkcjonują rodziny pomocowe?
 Tak [proszę przejść do pytania 8]
 Nie [proszę przejść do pytania 9]
9. Czy spotykają się z Państwo z problemami dotyczącymi funkcjonowania na terenie Państwa
powiatu rodzin pomocowych?
 Zdecydowanie tak, jakie to problemy………………………………………………………………………….
 Raczej tak, jakie to problemy………………………………………………………………………………………
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
9. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń dotyczących rodzin pomocowych.
Zdecydowanie
tak

Stwierdzenie

Raczej tak

Nie
wiem/trudno
powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie
nie

Na terenie naszego powiatu istnieje
zapotrzebowanie na funkcjonowanie
rodzin pomocowych.
Na terenie naszego powiatu
funkcjonuje odpowiednia liczba rodzin
pomocowych.

10. Czy spotykają się Państwo z problemami dotyczącymi powoływania na terenie Państwa
powiatu rodzin pomocowych?
 Zdecydowanie tak, jakie to problemy………………………………………………………………………….
 Raczej tak, jakie to problemy………………………………………………………………………………………
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego
11. Odnosząc się do wyodrębnionych cech społeczno-demograficznych, proszę spróbować
stworzyć typowy profil rodzin danego typu w odniesieniu do tego pełni funkcję rodzica
zastępczego/prowadzi rodzinny dom dziecka?
Typ rodziny

Płeć


Kobieta



Mężczyzna

rodzina zastępcza
spokrewniona

rodzina zastępcza
niezawodowa



Kobieta



Mężczyzna

Wiek













do 21 lat
22-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71
lat
i więcej
do 21 lat
22-30
31-40
41-50
51-60
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Wykształcenie










Aktywność
zawodowa

Stan cywilny

Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze
zawodowe
Średnie lub
policealne
Wyższe



Podstawow
e
Gimnazjalne
Zasadnicze
zawodowe
Średnie lub









Osoba
samotna
Małżeństwo
Związek
nieformalny




Osoba
samotna
Małżeństwo
Związek
nieformalny











Student
Osoba
bezrobotna
Rencista/emeryt
Osoba aktywna
zawodowo

Student
Osoba
bezrobotna
Rencista/emeryt







Kobieta
Mężczyzna

rodzina zastępcza
zawodowa












Kobieta
Mężczyzna

rodzina zastępcza
pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego












Kobieta
Mężczyzna

rodzina zastępcza
zawodowa
specjalistyczna



rodzinny dom dziecka

Kobieta
Mężczyzna
















61-70
71
i więcej
do 21 lat
22-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71
i więcej
do 21 lat
22-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71
i więcej
do 21 lat
22-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71
i więcej
do 21 lat
22-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71
i więcej

lat







lat







lat







lat







lat





Osoba aktywna
zawodowo

Osoba
samotna
Małżeństwo
Związek
nieformalny




Student
Osoba
bezrobotna
Rencista/emeryt
Osoba aktywna
zawodowo

Osoba
samotna
Małżeństwo
Związek
nieformalny




Osoba
samotna
Małżeństwo
Związek
nieformalny




Osoba
samotna
Małżeństwo
Związek
nieformalny




policealne
Wyższe
Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze
zawodowe
Średnie lub
policealne
Wyższe



Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze
zawodowe
Średnie lub
policealne
Wyższe



Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze
zawodowe
Średnie lub
policealne
Wyższe



Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze
zawodowe
Średnie lub
policealne
Wyższe



























Student
Osoba
bezrobotna
Rencista/emeryt
Osoba aktywna
zawodowo

Student
Osoba
bezrobotna
Rencista/emeryt
Osoba aktywna
zawodowo

Student
Osoba
bezrobotna
Rencista/emeryt
Osoba aktywna
zawodowo

12. Czy zdarzają się przypadki umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej na
terenie Państwa powiatu z powodu ubóstwa w rodzinie?
 Tak, [proszę wskazać z czyjej inicjatywy dziecko trafiło do rodzinnej pieczy zastępczej:
instytucji czy rodziców] …………………………………………………………………………………………….
 Nie
 Nie wiem/trudno powiedzieć
13. W sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z pieczy znajduje się kategoria „inne” w pytaniu
o powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w Państwa powiecie. Proszę wskazać jakie
konkretnie powody mieszczą się w tej kategorii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Na jakiej podstawie w Państwa powiecie dokonuje się doboru dzieci do poszczególnych form
rodzinnej pieczy zastępczej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Czy w Państwa powiecie istnieją kryteria doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej
pieczy zastępczej?
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

 Tak, jakie?…………………………………………………………………………………………………………………..
 Nie
Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy
zastępczej? [możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi]
 Problemy z adaptacją wychowanków w rodzinie zastępczej
 Problemy wychowanków w kontakcie z rodziną biologiczną
 Problemy rodziców zastępczych w kontakcie z rodziną biologiczną wychowanków
 Problemy w relacjach z otoczeniem (sąsiadami, znajomymi, współpracownikami)
 Problemy wychowanków z nauką
 Problemy wychowanków w relacjach z rówieśnikami
 Nałogi wychowanków
 Agresja fizyczna lub słowna wychowanków
 Problemy finansowe rodzin zastępczych
 Pogorszenie relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi
 Poczucie przeciążenia obowiązkami nad wychowankami
 Poczucie braku wiedzy/kwalifikacji/umiejętności, by poradzić sobie z problemami
wychowanków
 Inne, jakie?……………………
Czy w Pana/i opinii występowanie tych problemów może doprowadzić do rezygnacji
z tworzenia rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka?
 Zdecydowanie tak [proszę przejść do pytania 18]
 Raczej tak [proszę przejść do pytania 18]
 Nie wiem/trudno powiedzieć [proszę przejść do pytania 19]
 Raczej nie [proszę przejść do pytania 19]
 Zdecydowanie nie [proszę przejść do pytania 19]
Czy ma Pan/i pomysł, w jaki sposób można im zapobiegać/minimalizować?
 Tak, jaki?..........................................................................................................................
 Nie
Jak często w swojej pracy z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka spotyka się
Pan/i ze zjawiskiem „quasi-adopcji” (sytuacji w której rodzice zastępczy sprawują opiekę nad
dzieckiem, gdzie dziecko funkcjonuje w rodzinie jak dziecko przysposobione, bez
odpowiedniej procedury)?
 Bardzo często
 Często
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Rzadko
 Bardzo rzadko
 Nigdy, w ogóle się nie spotykam
Jakie są Pana/i zdaniem przyczyny takiego zjawiska?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie działania należy podejmować by minimalizować wystąpienie tego zjawiska?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zdiagnozowanie potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
22. W jaki sposób koordynują Państwo wsparcie udzielane przedstawicielom rodzinnych form
pieczy zastępczej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
23. Czy przyjęty przez Państwa sposób koordynowania wsparcia udzielanego przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej jest skuteczny?
 Zdecydowanie tak [proszę przejść do pytania 25]
 Raczej tak [proszę przejść do pytania 25]
 Nie wiem/trudno powiedzieć [proszę przejść do pytania 24]
 Raczej nie [proszę przejść do pytania 24]
 Zdecydowanie nie [proszę przejść do pytania 24]
24. Co należałoby usprawnić/zmienić?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Usamodzielnienie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
25. Proszę wskazać w jakim wieku w Państwa powiecie usamodzielniani wychowankowie
najczęściej:
 rozpoczynają proces usamodzielniania……………………………………………………………………….
 kończą proces usamodzielniania…………………………………………………………………………………
26. Z jakich form wsparcia w Państwa powiecie najczęściej korzystają usamodzielniani
wychowankowie? [możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi]
 pomoc na kontynuowanie nauki
 pomoc na usamodzielnienie
 pomoc na zagospodarowanie
 pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 pomoc prawna
 pomoc psychologiczna
27. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do
usamodzielnianych wychowanków o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb?
 Nie. Uważam, że wsparcie kierowane do usamodzielnianych wychowanków jest
wystarczające i adekwatne do ich potrzeb.
 Trudno powiedzieć. Nie wiem jakie inne wsparcie niż obecnie oferowane byłoby
adekwatne do potrzeb.
 Tak. Uważam, że oferowanie wsparcie usamodzielnianym wychowankom nie jest
adekwatne do ich potrzeb. Proszę wskazać jakiego rodzaju wsparcie byłoby
adekwatne do ich potrzeb: …………………………………………………………………………
28. Jak, w Pana/i opinii kształtować się będzie zapotrzebowanie na liczbę rodzin zastępczych na
terenie powiatu w najbliższych latach?
 Będzie rosło
 Nie zmieni się
 Będzie malało
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
29. Czy dotychczas realizowali Państwo projekty w ramach pieczy zastępczej finansowane ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020?
 Tak, jakie były to projekty?..............................................................................................
 Nie, dlaczego?…………………………………………………………………………………………………………….
30. Czy wiedzą Państwo, jakie są możliwości finansowania projektów w ramach pieczy zastępczej
ze wsparcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Nie wiem
 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
31. Co sądzą Państwo o poszczególnych kryteriach dostępu i oceny konkursów w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa
7: Włączenie społeczne, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym. Jednocześnie możecie Państwo wskazać kryterium, które
w Państwa opinii należałoby uwzględniać przy ocenie i wyborze projektów.
Kryterium

Wskaźnik jest właściwy

Kryterium okresu realizacji
projektu
Kryterium liczby wniosków
Kryterium doświadczenia
Wnioskodawcy
Kryterium trafności projektu
Kryterium grupy docelowej
Kryterium tworzenia nowych
miejsc świadczenia
usług/deinstytucjalizacji
Kryterium dotyczące projektów
deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej, które obejmują
restrukturyzację istniejących
placówek
Projekt jest realizowany przez
podmiot ekonomii społecznej
lub organizację pozarządową lub
podmiot, o którym mowa
w art. 3. ust 3 pkt. 1 z ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie lub
w partnerstwie z takim
podmiotem
Kryterium dotyczące projektów
zintegrowanych
Inne,
jakie…………………………………………
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Wskaźnik jest zbędny

Wskaźnik należy
zmodyfikować (proszę
wskazać w jaki
sposób)

32. Czy wiedzą Państwo, gdzie zdobyć informacje na temat finansowania projektów w ramach
pieczy zastępczej ze wsparcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Nie wiem
 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
33. Czy Pana/i instytucja jest zainteresowana realizacją projektu w ramach pieczy zastępczej
finansowanego ze środków WPRO?
 Zdecydowanie tak [proszę przejść do pytania 34]
 Raczej tak [proszę przejść do pytania 34]
 Nie wiem/trudno powiedzieć [proszę przejść do pytania 34]
 Raczej nie, dlaczego?………………………………………………………………………………………………….
 Zdecydowanie nie, dlaczego?……………………………………………………………………………………..
34. Jaki/e projekt/y w ramach pieczy zastępczej Pana/i instytucja chciałaby zrealizować ze
środków WRPO?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form pieczy
zastępczej i ich wychowanków
35. Jakie ocenia Pan/i obecnie funkcjonujący w powiecie system wspierania rodzinnej pieczy
zastępczej?
 Bardzo dobrze, dlaczego?………………………………………………………………………………………………….
 Dobrze, dlaczego?……………………………………………………………………………………………………………..
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Źle, dlaczego?……………………………………………………………………………………………………………………
 Bardzo dobrze, dlaczego?………………………………………………………………………………………………….
36. Jakie są Pana/i zdaniem mocne strony systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
37. Jakie są Pana/i zdaniem słabe strony systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
38. Czy dostrzega Pan/i problemy, na których należałoby się skupić, aby usprawnić system pieczy
zastępczej w powiecie?
 Tak, jakie?........................................................................................................................
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Nie
39. Proszę wskazać najważniejsze potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
związane z: [możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi]
 opieką (przypilnowanie dzieci)
 zorganizowanie odpoczynku dla rodziców zastępczych
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kwestiami organizacyjnymi (dowozy/dojazdy dzieci z niepełnosprawnością,
umawianie wizyt u specjalistów, odbieranie dzieci ze szkoły)
 pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci
 pomoc w edukacji dzieci
 wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych (np. radzenie sobie z trudnymi
zachowaniami dzieci)
 wsparcie psychologiczne dla dzieci
 aspektami formalno-prawnymi (na przykład pomoc prawna)
 kwestiami materialnymi (wsparcie finansowe)
 kwestiami bytowymi (na przykład pomoc rzeczowa, mieszkaniowa)
40. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych
form pieczy zastępczej o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb?
 Nie. Uważam, że wsparcie kierowane do rodzinnych form pieczy zastępczej jest
wystarczające i adekwatne do ich potrzeb.
 Trudno powiedzieć. Nie wiem, jakie inne wsparcie niż obecnie oferowane byłoby
adekwatne do potrzeb.
 Tak. Uważam, że oferowanie wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej nie jest adekwatne
do ich potrzeb. Proszę wskazać jakiego rodzaju wsparcie byłoby adekwatne do ich
potrzeb: …………………………………………………………………………………..
41. Czy chciałby/aby Pan/i dodać coś od siebie na zakończenie naszego badania?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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CATI/CAWI z koordynatorami pieczy zastępczej
Dzień dobry,
Nazywam się … i jestem pracownikiem Grupy BST. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego realizujemy badanie pn. Rodzinna piecza zastępcza w województwie
wielopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania. Celem badania jest dokonanie charakterystyki
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania ich wychowanków w województwie
wielkopolskim.
Informacje ogólne
A. Powiat na terenie którego Pan/i pracuje [wybór z listy]
B. Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
C. Jak długo pracuje Pan/i jako koordynator pieczy zastępczej?
 Poniżej 6 miesięcy
 6-11 miesięcy
 1-3 lata
 3-5 lat
 Powyżej 5 lat
D. Na podstawie jakiej umowy jest Pan/i zatrudniony/a?
 Umowa o pracę na czas nieokreślony
 Umowa o pracę na czas określony
 Umowa o świadczenie usług
 Inna, jaka……………………………………………………………….
E. Jak Pan/i ocenia swoją współpracę z organizatorem pieczy zastępczej?
 Jest bardzo dobra, dlaczego? ……………………………………………………………………………………..
 Jest dobra, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………
 Jest poprawna, dlaczego? …………………………………………………………………………………………..
 Jest zła, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………….
 Jest bardzo zła, dlaczego? …………………………………………………………………………………………
Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej
1. Z iloma rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka aktualnie Pan/i
współpracuje?..............................................................................................................................
2. Czy ta liczba jest Pana(i) zdaniem odpowiednia do tego aby zaspokoić potrzeby rodzin
zastępczych/rodzinnych domów dziecka?
 Tak
 Nie, dlaczego?..................................................................................................................
3. Jak często kontaktuje się Pan/i z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka?
 Codziennie, lub prawie codziennie
 2-3 razy w tygodniu
 Raz w tygodniu
 Kilka razy w miesiącu
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 Raz w miesiącu
4. W jaki sposób najczęściej kontaktuje się Pan/i z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami
dziecka?
 Telefonicznie
 Drogą elektroniczną
 Bezpośrednio
 Inny, jaki?…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Czego najczęściej dotyczy Pana/i kontakt z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami
dziecka? [możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi]
 Problemów opiekuńczo-wychowawczych
 Problemów osobistych
 Problemów dotyczących zorganizowania opieki nad wychowankami (np. na czas
wyjazdu)
 Problemów w zorganizowaniu specjalistycznego wsparcia dla wychowanków
 Problemów finansowych
 Problemów z rodziną biologiczną wychowanków
 Inne, jakie?……………………………………………………………………………………..
6. Jak często rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka, z którymi Pan/i pracuje, korzystają ze
wsparcia rodzin pomocowych?
 Raz w miesiącu lub częściej
 Kilka razy w roku
 Raz na rok lub rzadziej
 Nie korzystają, dlaczego:………………………………………………………………..
Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska opiekuńczego
7. Co w Pana/i opinii kieruje osobami decydującymi się na zostanie rodziną
zastępczą/rodzinnym domem dziecka? [możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi]
 Chęć sprawowania opieki nad dziećmi krewnych
 Poczucie misji
 Doświadczenia i historia rodzinna
 Posiadanie odpowiednich warunków finansowych
 Posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych
 Brak możliwości posiadania własnych dzieci
 Bycie rodziną zastępczą/rodzinnym domem dziecka jako zawód i źródło utrzymania
 Inne, jakie?……………………………………………………………………………………..
8. Jakie są Pana/i zdaniem relacje rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka z najbliższym
otoczeniem (sąsiadów, znajomych, współpracowników)?
 Bardzo dobre, rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka zdecydowanie mogą liczyć
na zrozumienie i wsparcie najbliższego otoczenia
 Dobre, rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka raczej mogą liczyć na zrozumienie
najbliższego otoczenia
 Poprawne, rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka są akceptowane przez
najbliższe otoczenie
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9.

10.

11.

12.

13.

Złe, rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka raczej nie są akceptowane przez
najbliższe otoczenie
 Bardzo złe, rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka w ogóle nie są akceptowane
i nie są wspierane przez najbliższe otoczenie
Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy
zastępczej? [możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi]
 Problemy z adaptacją wychowanków w rodzinie zastępczej
 Problemy wychowanków w kontakcie z rodziną biologiczną
 Problemy rodziców zastępczych w kontakcie z rodziną biologiczną wychowanków
 Problemy w relacjach z otoczeniem (sąsiadami, znajomymi, współpracownikami)
 Problemy wychowanków z nauką
 Problemy wychowanków w relacjach z rówieśnikami
 Nałogi wychowanków
 Agresja fizyczna lub słowna wychowanków
 Problemy finansowe rodzin zastępczych
 Pogorszenie relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi
 Poczucie przeciążenia obowiązkami nad wychowankami
 Poczucie braku wiedzy/kwalifikacji/umiejętności by poradzić sobie z problemami
wychowanków
 Inne, jakie?…………………………………………………………………………………………………………………
Czy w Pana/i opinii występowanie tych problemów może doprowadzić do rezygnacji
z tworzenia rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka?
 Zdecydowanie tak [proszę przejść do pytania 11]
 Raczej tak [proszę przejść do pytania 11]
 Nie wiem/trudno powiedzieć [proszę przejść do pytania 12]
 Raczej nie [proszę przejść do pytania 12]
 Zdecydowanie nie [proszę przejść do pytania 12]
Czy ma Pan/i pomysł w jakiś sposób można im zapobiegać/minimalizować?
 Tak, jaki?..........................................................................................................................
 Nie
Czy przedstawiciele rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi Pan/i
współpracuje, pozostają w kontakcie z biologicznymi rodzinami swoich wychowanków?
 Tak. Kontakt taki występuje w przypadku wszystkich wychowanków i ich
biologicznych rodzin.
 Tak. Kontakt taki występuje w przypadku ponad połowy wychowanków i ich
biologicznych rodzin.
 Tak. Kontakt taki występuje w przypadku połowy wychowanków i ich biologicznych
rodzin.
 Tak. Kontakt taki występuje w przypadku mniej niż połowy wychowanków i ich
biologicznych rodzin.
 Nie. W żadnym przypadku.
Jak ocenia Pan/i relacje rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka z którymi Pan/i
współpracuje, z biologicznymi rodzinami wychowanków?
 Są bardzo dobre
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 Są dobre
 Są poprawne
 Są złe, dlaczego………………………………………………………………………………………………………….
 Są bardzo złe, dlaczego………………………………………………………………………………………………
14. Jak często w swojej pracy z rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka spotyka się
Pan/i ze zjawiskiem „quasi-adopocji” (sytuacji w której rodzice zastępczy sprawują opiekę
nad dzieckiem, gdzie dziecko funkcjonuje w rodzinie jak dziecko przysposobione, bez
odpowiedniej procedury )?
 Bardzo często
 Często
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Rzadko
 Bardzo rzadko
15. Jakie są Pana/i zdaniem przyczyny takiego zjawiska?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Jakie działania należy podejmować, by minimalizować wystąpienie tego zjawiska?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zdiagnozowanie potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
17. Z czym są związane, Pana/i zdaniem, największe potrzeby przedstawicieli rodzinnych form
pieczy zastępczej? [możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi]
 opieką (przypilnowanie dzieci)
 zorganizowanie odpoczynku dla rodziców zastępczych
 kwestiami organizacyjnymi (dowozy/dojazdy dzieci z niepełnosprawnością,
umawianie wizyt u specjalistów, odbieranie dzieci ze szkoły)
 pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci
 pomoc w edukacji dzieci
 wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych (np. radzenie sobie z trudnymi
zachowaniami dzieci)
 wsparcie psychologiczne dla dzieci
 aspektami formalno-prawnymi (na przykład pomoc prawna)
 kwestiami materialnymi (wsparcie finansowe)
 kwestiami bytowymi (na przykład pomoc rzeczowa, mieszkaniowa)
18. Czy w Pana/i opinii wsparcie obecnie oferowane przedstawicielom rodzinnych form pieczy
zastępczej jest adekwatne do ich potrzeb?
 Zdecydowanie tak [proszę przejść do pytania 20]
 Raczej tak [proszę przejść do pytania 20]
 Nie wiem/trudno powiedzieć [proszę przejść do pytania 20]
 Raczej nie [proszę przejść do pytania 19]
 Zdecydowanie nie [proszę przejść do pytania 19]
19. Jakie formy wsparcia, w Pana/i opinii, należałoby oferować przedstawicielom rodzinnych
form pieczy zastępczej, by jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. W jaki sposób koordynują Państwo w powiecie wsparcie udzielane przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Czy przyjęty przez powiat sposób koordynowania wsparcia udzielanego przedstawicielom
rodzinnych form pieczy zastępczej jest skuteczny?
 Zdecydowanie tak [proszę przejść do pytania 23]
 Raczej tak [proszę przejść do pytania 23]
 Nie wiem/trudno powiedzieć [proszę przejść do pytania 23]
 Raczej nie [proszę przejść do pytania 22]
 Zdecydowanie nie [proszę przejść do pytania 22]
22. Co należałoby usprawnić/zmienić?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zdiagnozowanie potrzeb usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
23. Czy w Pana/i opinii wsparcie, jakie otrzymują wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej,
jest adekwatne do ich potrzeb?
 Zdecydowanie tak [proszę przejść do pytania 26]
 Raczej tak [proszę przejść do pytania 26]
 Nie wiem/trudno powiedzieć [proszę przejść do pytania 26]
 Raczej nie [proszę przejść do pytania 24]
 Zdecydowanie nie [proszę przejść do pytania 24]
24. Jakie w Pana/i opinii są słabe strony udzielanego wsparcia?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
25. Jakie formy wsparcia, w Pana/i opinii, należałoby oferować wychowankom rodzinnej pieczy
zastępczej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
26. Czy w Pana/i opinii obecnie funkcjonujący model usamodzielniania wychowanków pieczy
zastępczej jest skuteczny?
 Zdecydowanie tak, dlaczego?……………………………………………………………………………………..
 Raczej tak, dlaczego?.......................................................................................................
 Nie wiem/trudno powiedzieć, dlaczego?........................................................................
 Raczej nie, dlaczego?.......................................................................................................
 Zdecydowanie nie, dlaczego ……………………………………………………………………………………….
27. Jak Pan/i ocenia poszczególne elementy związane z procesem usamodzielniania
wychowanków pieczy zastępczej:
Element
1
Rozpoczęcie procesu usamodzielniania na rok
przed osiągnięciem pełnoletności
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Proszę ocenić ich skuteczność
gdzie 1 to niska skuteczność a
5 bardzo wysoka skuteczność
2
3
4

5

Tworzenie Indywidualnego Programu
Usamodzielnienia
Współpraca wychowanka z opiekunem
usamodzielniania
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

28. Proszę w kilku zdaniach opisać, jak w praktyce wygląda proces usamodzielniania
wychowanka pieczy zastępczej.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29. Czy potrafi Pan/i wskazać działania/formy wsparcia, które mogą zwiększyć skuteczność
procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej?
 Tak, jakie?…………………………………………………………………………………………………………………..
 Nie
Stworzenie optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form pieczy
zastępczej i ich wychowanków
30. Jakie ocenia Pan/i obecnie funkcjonujący w powiecie system wspierania rodzinnej pieczy
zastępczej?
 Bardzo dobrze, dlaczego?………………………………………………………………………………………………….
 Dobrze, dlaczego?……………………………………………………………………………………………………………..
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 Źle, dlaczego?……………………………………………………………………………………………………………………
 Bardzo dobrze, dlaczego?………………………………………………………………………………………………….
31. Jakie są, Pana/i zdaniem, mocne strony systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
32. Jakie są, Pana/i zdaniem, słabe strony systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
33. Czy dostrzega Pan/i problemy, na których należałoby się skupić, aby usprawnić system pieczy
zastępczej w powiecie?
 Tak, jakie?........................................................................................................................
 Nie wiem/trudno powiedzieć………………………………………………………………………………………
 Nie
34. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych
form pieczy zastępczej o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb?
 Nie. Uważam, że wsparcie kierowane do rodzinnych form pieczy zastępczej jest
wystarczające i adekwatne do ich potrzeb.
 Trudno powiedzieć. Nie wiem, jakie inne wsparcie niż obecnie oferowane byłoby
adekwatne do potrzeb.
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Tak. Uważam, że oferowanie wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej nie jest adekwatne
do ich potrzeb. Proszę wskazać jakiego rodzaju wsparcie byłoby adekwatne do ich
potrzeb: ……………………………………………………………………………………………………………
35. Czy widzi Pan/i potrzebę uzupełnienia katalogu form wsparcia kierowanych do
usamodzielnianych wychowanków o inne formy wsparcia adekwatne do ich potrzeb?
 Nie. Uważam, że wsparcie kierowane do usamodzielnianych wychowanków jest
wystarczające i adekwatne do ich potrzeb.
 Trudno powiedzieć. Nie wiem, jakie inne wsparcie niż obecnie oferowane byłoby
adekwatne do potrzeb.
 Tak. Uważam, że oferowanie wsparcie usamodzielnianym wychowankom nie jest
adekwatne do ich potrzeb. Proszę wskazać jakiego rodzaju wsparcie byłoby
adekwatne
do
ich
potrzeb:
…………………………………………………………………………………………………
36. Czy chciałby/aby Pan/i dodać coś od siebie na zakończenie naszego badania?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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IDI z przedstawicielami poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej
Dzień dobry,
Nazywam się … i jestem pracownikiem Grupy BST. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego realizujemy badanie pn. Rodzinna piecza zastępcza w województwie
wielopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania. Celem badania jest dokonanie charakterystyki
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania ich wychowanków w województwie
wielkopolskim.
[Wskazówka do moderatora – proszę zwrócić szczególną uwagę na to, by respondentem zadać każde
pytanie zawarte w scenariuszu, również każde pytanie pogłębiające. Jeśli w toku rozmowy, jakiś
wątek zostanie wcześniej poruszony, proszę mimo to zadać pytanie, poprosić o podsumowanie
wcześniej uzyskanych informacji]

1. Proszę powiedzieć, jakiego typu rodzinnej pieczy zastępczej jest Pani/i przedstawicielem?
[Wskazówki dla moderatora: rodzina zastępcza – spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,
pogotowie rodzinne, zawodowa specjalistyczna, rodzinny dom dziecka]
 Czy wcześniej ta forma była inna – jeśli tak, to jaka i dlaczego taka zmiana?
2. Czy tworzy Pan/i rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka samodzielnie czy z drugą osobą
(współmałżonkiem, partnerem)? Jak długo pełni Pan/i rolę rodziny zastępczej/rodzinnego
domu dziecka?
 Ile dzieci dotychczas miał/a Pan/i pod opieką?
 Jaki jest ich średni czas pobytu u Pana/i?
 Z jakich powodów trafiły pod Pana/i opiekę?
3. Co skłoniło Pana/ią do pełnienia roli rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka? Co Pana/i
zdaniem sprawia, że ludzie decydują się na pełnienie takiej roli? [Wskazówki dla moderatora
– motywacje wydarzenia, informacje]
4. Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości zostania rodziną zastępczą/rodzinnym domem
dziecka?
 Czy Pana/i zdaniem, obecna promocja rodzinnych form pieczy zastępczej jest
wystarczająca?
 W jaki sposób należy zachęcać do zostania rodziną zastępczą/rodzinnym domem
dziecka?
 Jaki przekaz powinna mieć taka informacja?
5. Jakie są Pana/i obowiązki wobec podopiecznych?
6. Jakiego rodzaju wsparcia im Pan/i udziela?
 Czy potrafi Pan/i wskazać, jakie są największe potrzeby dzieci, które trafiają pod
Pana/i opiekę?
7. Czy zdarzyła się Panu/i sytuacja w której zrezygnował/a Pan/i ze sprawowania opieki nad
wychowankiem?
 Jeśli tak – Co było powodem takiej decyzji?
o Czy otrzymał Pan(i) w tej sytuacji potrzebne Panu(i) wsparcie, jeśli tak to
jakie?……………………………………………….
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o Jakiego wsparcia oczekiwał(a)by Pan/Pani w tej sytuacji?.........................
 Jeśli nie – Z jakich powodów podjąłby/ęłaby Pan/i taką decyzję?
o Jakiego wsparcia oczekiwał(a)by Pan/Pani w tej sytuacji?.........................
8. Czy zdarzyła się Panu/i sytuacja w której wychowanek chciał opuścić rodzinę
zastępczą/rodzinny dom dziecka?
 Jeśli tak – Co było powodem takiej decyzji?
 Jeśli nie – Co mogłoby wpłynąć na taką decyzję?
9. Proszę opisać Pana/i relacje z najbliższym otoczeniem (rodziną, sąsiadami,
współpracownikami).
 Czy może Pan/i liczyć na ich zrozumienie i wsparcie w pełnieniu roli rodziny
zastępczej/rodzinnego domu dziecka?
10. Czy pozostaje Pan/i w kontakcie z biologicznymi rodzicami dzieci, które są pod Pana/i opieką?
 Jeśli nie – Jaki jest tego powód?
11. Jeśli tak - jak ocenia Pan/i ten kontakt i relacje
12. Jak ocenia Pan/i swój kontakt z organizatorem/koordynatorem pieczy zastępczej?
a) Jak często kontaktuje się Pan/i z organizatorem/koordynatorem pieczy zastępczej?
b) W jakich sytuacjach podejmuje Pan/i kontakt?
[Wskazówka dla moderatora – proszę dopytać respondenta zarówno o kontakt z organizatorem jak
i koordynatorem pieczy zastępczej]
13. Jak ocenia Pan/i sposób koordynowania wsparcia jakie jest udzielane rodzinom
zastępczym/rodzinnym domom dziecka? Czy w Pana/i odczuciu jest skuteczny i sprawny?
[Wskazówka dla moderatora – jeśli respondent ma problem z udzieleniem odpowiedzi na to
pytanie, proszę zapytać jak w jego opinii takie wsparcie powinno być koordynowane żeby
było skuteczne/sprawne]
14. Jakie są Pana/i zdaniem codzienne problemy rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka?
Z jakimi problemami na co dzień styka się Pan/i? Czy ma Pan/i wiedzę z jakimi problemami
borykają się inne rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka?
 Czy i jak można je eliminować? Czy i co można zrobić by je rozwiązywać,
minimalizować?
[Wskazówka dla moderatora – proszę dopytać zarówno o problemy dotyczące rodziców
zastępczych oraz dzieci]
15. Jakie są Pana/i zdaniem główne potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej
w obszarach związanych z:
 opieką (przypilnowanie dzieci),
 zorganizowanie odpoczynku dla rodziców zastępczych,
 kwestiami organizacyjnymi (dowozy/dojazdy dzieci z niepełnosprawnością,
umawianie wizyt u specjalistów, odbieranie dzieci ze szkoły),
 pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci,
 pomoc w edukacji dzieci,
 wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych (np. radzenie sobie z trudnymi
zachowaniami dzieci),
 wsparcie psychologiczne dla dzieci,
 aspektami formalno-prawnymi (na przykład pomoc prawna),
 kwestiami materialnymi (wsparcie finansowe),
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

 kwestiami bytowymi (na przykład pomoc rzeczowa, mieszkaniowa)?
[Wskazówka dla moderatora – proszę dopytać respondenta o każdy wskazany obszar]
Skąd (ze strony jakich osób, organizacji, instytucji) otrzymuje Pan/i wsparcie w powyższych
obszarach?
a) Jak ocenia Pan/i otrzymywane wsparcie w wyżej wymienionych obszarach?
b) W którym obszarze czuje się Pan/i właściwie wspierany/a?
c) W którym odczuwa Pan/i niewystarczające wsparcie i powinno ono być większe?
[Wskazówka dla moderatora – proszę dopytać respondenta o każdy wskazany obszar]
Czy udzielane Panu/i wsparcie jest odpowiedzią na Pana/i potrzeby? Czy ma Pan/i poczucie,
że w przypadku pojawienia się problemu, otrzyma Pan/i pomoc i wsparcie, które będzie
pomocne i przydatne w ich rozwiązaniu?
Czy dotychczas w Pana/i rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka pojawiła się trudna
sytuacja rodzicielska (np. trudny wychowanek, choroba, konflikt w rodzinie, kradzieże,
wagary)?
 Jeśli tak - Czy w takiej sytuacji otrzymał/a Pan/i wsparcie umożliwiające poradzenie
sobie z sytuacją? Do kogo zwrócił/a się Pan/i o pomoc w rozwiązaniu zaistniałej
sytuacji?
 Jeśli nie – Czy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wiedziałby/aby Pan/i do kogo
zwrócić się o pomoc?
Czy potrafi Pan/i wskazać na słabe strony systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie?
Jeśli tak, to proszę je krótko omówić.
Czy ma Pan/i pomysł co należałoby zrobić, aby usprawnić system rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie?
Jakiego rodzaju wsparcia i od kogo oczekuje Pan/i jako przedstawiciel rodzinnej formy pieczy
zastępczej?
Jakiego rodzaju wsparcia oczekuje Pan/i jako przedstawiciel rodzinnej formy pieczy
zastępczej, które nie jest dostępne w Pana/i powiecie? [Wskazówka dla moderatora – jeśli
respondent będzie miał problem z udzieleniem odpowiedzi, można dopytać o takie formy
wsparcia jak na przykład szkolenia, wolontariat, rodziny pomocowe]
Czy dotychczas korzystał Pan/i ze wsparcia rodzin pomocowych?
 Jeśli nie – co sądzi Pan/i o takiej formie wsparcia dla przedstawicieli rodzinnej formy
pieczy zastępczej?
 Jeśli tak – ile razy dotychczas korzystał/a Pan/i z takiej formy wsparcia? W jakich
sytuacjach? Co sądzi Pan/i o takiej formie wsparcia dla przedstawicieli rodzinnej
formy pieczy zastępczej?
Jak wygląda proces usamodzielniania wychowanka z Pana/i perspektywy? [Wskazówka dla
moderatora – jeżeli respondent nie miał doświadczeń w kwestii usamodzielnienia
wychowanka, to proszę o ocenę samego procesu]
a) Czy zdarzyło się Panu/i być opiekunem usamodzielniania? Jeśli tak, to na czym
polegała ta rola, jakie były Pana/i zadania/obowiązki wobec podopiecznego?
b) Czy udało się zrealizować założenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia?
Czy w Pana/i rodzinie przebywa wychowanek/wychowankowie powyżej 18 roku życia? Jeśli
tak, to proszę powiedzieć, czym jest to spowodowane?
Czy utrzymuje Pan/i kontakt z dorosłymi, samodzielnymi wychowankami. Jeżeli tak, jak ten
kontakt wygląda?
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27. Na jakie bariery/problemy napotyka usamodzielniany podopieczny rodzinnej pieczy
zastępczej? Czy wszystkim da się skutecznie przeciwdziałać?
28. Czy uważa Pan/i, że obecne założenia i wsparcie dla usamodzielnianych podopiecznych
rodzinnej pieczy zastępczej są właściwe/wystarczające, by doprowadzić całkowitego
usamodzielnienia podopiecznego rodzinnej pieczy zastępczej?
29. Jakiego rodzaju wsparcia, w Pana/i opinii, należy udzielać usamodzielnianym wychowankom
rodzinnej pieczy zastępczej?
a) Czy obecnie proponowany katalog form wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków
jest wystarczający?
b) Czy należałoby coś do niego dodać, aby zwiększyć skuteczność procesu usamodzielniania
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej?
c) Gdybyście Państwo mieli możliwości, to jakiego rodzaju wsparcia chcielibyście udzielić
swoim usamodzielnianym wychowankom?
30. Czy chciałby/aby Pan/i dodać coś na zakończenie rozmowy?
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IDI z usamodzielnianymi wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej
Dzień dobry,
Nazywam się … i jestem pracownikiem Grupy BST. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego realizujemy badanie pn. Rodzinna piecza zastępcza w województwie
wielopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania. Celem badania jest dokonanie charakterystyki
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania ich wychowanków w województwie
wielkopolskim.
[Wskazówka do moderatora – proszę zwrócić szczególną uwagę na to, by respondentem zadać każde
pytanie zawarte w scenariuszu, również każde pytanie pogłębiające. Jeśli w toku rozmowy, jakiś
wątek zostanie wcześniej poruszony, proszę mimo to zadać pytanie, poprosić o podsumowanie
wcześniej uzyskanych informacji]

1. Jaka jest Pana/i obecna sytuacja zawodowa, materialna? Od kiedy jest Pan/i osobą
samodzielną (nieprzebywającą w rodzinnej pieczy zastępczej)? Jak długo trwa Pana/i proces
usamodzielniania? W jakim jest Pan/i wieku?
2. Z jakiej formy rodzinnej pieczy zastępczej Pan/i korzystał/a? [Wskazówki dla moderatora:
rodzina zastępcza – spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, pogotowie rodzinne,
zawodowa specjalistyczna, rodzinny dom dziecka]
3. Jak długo przebywał Pan/i w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka? [Wskazówka dla
moderatora – w zależności od nastawienia respondenta, proszę dopytać o powód znalezienia
się w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka]
4. Czy w czasie pobytu w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka miał Pan/i kontakt ze
swoimi biologicznymi rodzicami, dalszą rodziną? [Wskazówka dla moderatora – w zależności
od nastawienia respondenta, proszę dopytać jak wyglądał ten kontakt, czy był regularny]
5. Czy uważa Pan/i, że istnieje potrzeba funkcjonowania rodzin zastępczych/rodzinnych domów
dziecka?
 Jeśli tak – Proszę powiedzieć dlaczego?
 Jeśli nie – Proszę powiedzieć w jaki inny sposób można wspierać dzieci, które nie
mogą przebywać w swoich biologicznych rodzinach?
6. Czy uważa Pan/i, że sposób funkcjonowania rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka
jest właściwy? Czy wsparcie jakie otrzymują podopieczni jest wystarczające?
 Jeśli tak – Proszę powiedzieć dlaczego?
 Jeśli nie – Proszę powiedzieć w jaki inny sposób mogłyby funkcjonować rodziny
zastępcze/rodzinne domy dziecka? Jakie jeszcze formy wsparcia należałoby oferować
przebywającym w nich dzieciach?
7. Czy w Pana/i opinii należałoby coś zmienić w systemie opieki nad dziećmi, które nie mogą
przebywać w swoich biologicznych rodzinach?
 Jeśli tak – Proszę powiedzieć co należałoby zmienić?
8. Jakie wsparcie otrzymał/a Pan/i przebywając w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu
dziecka? Czy otrzymywał/a Pan/i wsparcie w każdej sytuacji, kiedy było to Panu/i potrzebne?
Do kogo zwracał się Pan/i w takiej sytuacji? [Wskazówka dla moderatora – ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia otrzymanego od rodziców zastępczych]
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9. Czy zdarzyła się sytuacja w której nie otrzymał Pan/i niezbędnego wsparcia? Jaka była to
sytuacja? Jakiego rodzaju wsparcia Pan/i oczekiwał? Od kogo? [Wskazówka dla moderatora –
poniższe pytania proszę dostosować do respondenta – czy jest on osobą, która jest w trakcie
usamodzielniania czy też osobą, która zakończyła proces usamodzielniania. Ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia otrzymanego od rodziców zastępczych]
10. Jak wygląda/Jak wyglądał Pana/i proces usamodzielniania się?
 W jaki sposób pozyskał Pan/i opiekuna usamodzielnienia?
 Kto jest/był Pana/i opiekunem usamodzielniania się?
 Czy jest Pan/i zadowolony/a z kontaktu i współpracy z opiekunem?
11. Co zawiera/zawierał Pana/i Indywidualny Program Usamodzielnienia? Czy udało się
zrealizować założone cele?
12. Czy
czegoś
Panu/i
zabrakło/brakuje
w procesie
usamodzielniania?
Czy
potrzebował/potrzebuje Pan/i wsparcia, które nie było/nie jest dostępne w powiecie?
13. Ja ocenia Pan/i proces usamodzielniania w obecnym kształcie?
 Jakie są jego mocne/słabe strony?
14. Jak w Pana/i opinii powinien wyglądać proces usamodzielniania? Czy może Pan/i wskazać na
rodzaj wsparcia, które powinni otrzymywać usamodzielniani podopieczni? [Wskazówka dla
moderatora: podpytać o konieczne wsparcie w poszczególnych obszarach życia – zawodowe,
bytowe, edukacyjne, rodzinne]
15. Czy chciałby/aby Pan/i dodać coś na zakończenie rozmowy?
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