
    

 

UCHWAŁA NR IV/27/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 25 maja 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za 2020 rok 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 76 ust.  

4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 821 ze zm.), uchwala się: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za  

2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                                                ( - ) 

                                                                                                               Robert Ciżmowski 
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Uzasadnienie 

 

 Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 

zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania powiatu w zakresie pieczy 

zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz 

organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zostało wyznaczone 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zarządzeniem Nr 44/2011 Starosty Nowodworskiego 

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 821 ze zm.) do zadań organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej należy w szczególności przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego 

sprawozdania z efektów pracy. 

 Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024”, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki  

i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki,  

cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.  

   

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                                                                ( - ) 

                                                                                                               Robert Ciżmowski 
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Załącznik  

          do Uchwały Nr IV/27/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 25 maja 2021 r. 

 

 

 

 
 

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY 

ORGANIZATORA  

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

ZA 2020 ROK 

 

 

 

 

Nowy Dwór Gdański, 2021 r. 



 
3 

SPIS TREŚCI 
 

WSTĘP ............................................................................................................................................ 4 

1. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA .................................................................................... 6 

2. REALIZACJA ZADAŃ ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ................................................................................................................................ 9 

2.1 Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Kwalifikowanie 

kandydatów, szkolenia, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 

potwierdzenie ukończenia szkolenia, wydawanie opinii o spełnianiu warunków i ocenę 

predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej. ...................................................................... 9 

2.2 Zapewnianie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym 

rodzinny dom dziecka .................................................................................................................. 9 

2.3 Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji .................................................. 10 

2.4 Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka wsparcia,  

w szczególności w ramach grup wsparcia .................................................................................. 10 

2.5 Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym pomoc prawną  w szczególności 

z zakresu prawa rodzinnego ....................................................................................................... 11 

2.6 Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 

oceny rodziny zastępczej ............................................................................................................ 12 

2.7 Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających ........................................... 12 

2.8 Prowadzenie akcji promującej rodzicielstwo zastępcze ....................................................... 13 

3. ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ...................................................... 15 

PODSUMOWANIE ..................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

WSTĘP 
 

Podstawową komórką życia społecznego jest rodzina. To właśnie rodzina jest najlepszym 

dla dzieci, nigdy niedającym się zastąpić w pełni, środowiskiem wychowania. Jednakże nie każda 

rodzina wypełnia swoją funkcję w sposób prawidłowy. W takim przypadku zachodzi potrzeba 

ograniczenia autonomii rodziny i podjęcie interwencji na rzecz szeroko rozumianego dobra  

i interesu dziecka.  

Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną naturalną umożliwiającą powrót dziecka do 

rodziny biologicznej lub gdy nie jest to możliwe – dążenie do przysposobienia dziecka,  

w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku 

zastępczym. System pieczy zastępczej ma na celu przygotowanie dziecka do godnego, 

samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami 

etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 

kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Przede wszystkim piecza zastępcza ma na celu zaspokojenie 

potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, 

edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych. 

System pieczy zastępczej jest zespołem osób, instytucji i działań mających na celu 

zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania 

opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacji administracji rządowej. 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zostało 

wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zarządzeniem Nr 44/2011 Starosty 

Nowodworskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 821 ze zm.), w przypadku, gdy organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tworzy się zespół do 

spraw rodzinnej pieczy zastępczej.  

W związku, z czym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim utworzono Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Zespół składa się:  

- specjalisty pracy z rodziną; 

- dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

- starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

- psychologa. 

Organizacja prawidłowego wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem jednym  

z zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim. W celu prawidłowej realizacji zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
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Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został przyjęty „Program 

rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2018-2020”. 

Niniejsze sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczy tylko  

i wyłącznie wychowanków tej formy pieczy – nie uwzględnia, więc instytucjonalnej pieczy 

zastępczej oraz innych zadań związanych z pieczą zastępczą realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tj. świadczenia dla wychowanków, 

rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wydawania decyzji, 

windykacji, prowadzenia mieszkań chronionych treningowych, wsparcia specjalistycznego, pracy 

z usamodzielnianymi wychowankami itp.).  

Podsumowując, niniejszy dokument jest sprawozdaniem realizacji zadań organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej wynikających z art. 76 ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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1. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 
 

 

Schemat rodzinnej pieczy zastępczej 

 

 
 

Kiedy w rodzinie pojawia się kryzys, kiedy nie jest on zażegnany w odpowiednim 

momencie i dziecko nie może pozostać w swoim domu, najczęściej umieszcza się je w pieczy 

zastępczej. 

Podstawową i najbardziej optymalną formą pomocy dziecku pozbawionemu częściowo 

lub całkowicie opieki rodziców biologicznych jest umieszczenie go w rodzinie zastępczej, której 

panują warunki najbardziej zbliżone do rodziny naturalnej. Wiadomo, najlepiej w rodzinie – jeśli 

nie w biologicznej, to w zastępczej. 

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba 

niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli: 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona, 

 wypełnia obowiązek alimentacyjny, 

 nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych, 

 uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o stanie zdrowia, 

 przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego  

i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji 

czasu wolnego). 



 
7 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Dworze Gdańskim w 2020 roku ściśle współpracował z 47 rodzinami zastępczymi, 

w których przebywało łącznie 96 dzieci. Podział rodzin i ilość dzieci w nich umieszczonych 

przedstawia poniższa tabela. 

Podział rodzin zastępczych według form rodzinnej pieczy zastępczej(w okresie od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r.) 

Typ rodziny zastępczej 
2018 2019 2020 

Ilość 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Ilość 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Ilość 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

spokrewniona 36 52 34 49 34 53 

niezawodowa 13 15 8 7 7 9 

zawodowa w tym pełniące funkcję pogotowia 

rodzinnego 
6 29 4 20 4 18 

rodzinny dom dziecka 1 8 2 17 2 16 

razem 56 104 48 93 47 96 

Powyższa tabela wskazuje, iż w stosunku do roku 2019 nastąpił spadek ilości rodzin 

zastępczych natomiast w przypadku ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

odnotowano wzrost. W 2020 roku w rodzinnej pieczy zastępczej po raz pierwszy zostało 

umieszczonych 12 dzieci. W przypadku 2 dzieci powodem umieszczenia w pieczy zastępczej 

była niezaradność życiowa rodziców, pozostałych 10 dzieci zostało umieszczonych z powodu 

nadużywania alkoholu przez rodziców biologicznych. System pieczy zastępczej opuściło  

1 dziecko. Powodem opuszczenia była adopcja. 

W 2020 roku rodzina zastępcza zawodowa mieszkająca na terenie powiatu 

nowodworskiego, która przez wiele lat pracowała dla miasta Gdańsk, zdecydowała się na 

podjęcie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

W związku, z czym pozyskano 1 nową rodzinę zastępczą niezawodową, która w przyszłości 

zostanie rodziną zastępczą zawodową. W 2020 r. roku postanowieniem sądu rodzinnego 

ustanowiono 3 nowe rodziny zastępcze dla 6 dzieci.   

Rozwiązane zostały 2 rodziny zastępcze, zawodowa na wniosek prowadzących oraz  

1 rodzina zastępcza spokrewniona. W przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej 

rozwiązanie nastąpiło na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, z uwagi na 

niewydolność wychowawczą osoby prowadzącej rodzinę.  

Reasumując na dzień 31 grudnia 2020 roku stan rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

powiatu nowodworskiego przedstawiał się w następujący sposób: 

Typ rodziny zastępczej 
2020 

Ilość rodzin Liczba dzieci 

spokrewniona 33 53 

niezawodowa 7 9 

zawodowa w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 3 16 

rodzinny dom dziecka 2 16 

razem 45 94 
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Z powyższej tabeli wynika, iż stan rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 

nowodworskim na przestrzeni ostatnich dwóch lat uległ diametralnej zmianie. Nie tyle w ilości 

rodzin zastępczych jak w ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Oznacza to tyle, że 

coraz częściej wśród rodzin biologicznych dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej brak jest 

takich, które chciałyby i mogłyby przejąć opiekę nad dziećmi. Skutek tego jest taki, że dzieci 

umieszczane są w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych już funkcjonujących,  

a przy braku kandydatów do tworzenia nowych rodzin dochodzi do sytuacji, kiedy rodziny 

zastępcze mają pod swoją opieką większą ilość dzieci niż zakłada ustawodawca.  

Dla porównania na dzień 31 grudnia 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej było 

umieszczonych 81 dzieci. 

Na terenie powiatu nowodworskiego nie funkcjonuje żadna rodzina zastępcza 

specjalistyczna, która posiadałaby odpowiednie kwalifikacje do opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz nad małoletnimi matkami. Rodzina 

specjalistyczna nie może jednocześnie opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi oraz 

niedostosowanymi społecznie. Sprawując opiekę nad dzieckiem niedostosowanym społecznie 

rodzina zastępcza powinna posiadać szeroką wiedzę dotyczącą zjawisk patologicznych oraz znać 

tryb postępowania przed sądem rodzinnym i nieletnich oraz z kuratorem. Natomiast zajmując się 

dzieckiem z niepełnosprawnością bądź z innymi dysfunkcjami rozwojowymi rodzice zastępczy 

powinni przejść odpowiednie szkolenia z zakresu kompleksowej pomocy dziecku, a także znać 

zagadnienia z zakresu rehabilitacji.  

Powiat Nowodworski od kilku lat boryka się z ogromnym problemem, jakim jest brak 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, która w przyszłości mogłaby 

się przekształcić w zawodową. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy wśród członków 

rodziny nie ma nikogo, kto podjąłby się opieki nad dziećmi, w przypadku, których sąd 

postanowił o umieszczeniu w pieczy zastępczej. Wówczas istnieje konieczność umieszczania 

dzieci w innej formie pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy 

dziecka znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Starostę Powiatu Nowodworskiego są 

przepełnione, nie ma możliwości umieszczania w nich większej ilości dzieci. Co wiąże się z tym, 

że zmuszeni jesteśmy poszukiwać miejsca dla dzieci poza terenem powiatu. Niestety zazwyczaj 

spotykamy się z odmową przyjęcia dziecka, gdyż problem braku kandydatów do sprawowania 

funkcji opiekuna zastępczego ma skalę ogólnopolską. W związku z tym, w celu zapewnienia 

dziecku właściwej opieki, zmuszani jesteśmy do umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. 

W 2020 roku w pieczy zastępczej na terenie powiatu nowodworskiego przebywało  

19 dzieci pochodzących z innych powiatów. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej pełnił 

kontrolę merytoryczną nad rodzinami, w których te dzieci przebywały. Natomiast finansowanie 

pieczy odbywało się na podstawie zawartych porozumień. Porozumienia pomiędzy powiatami 

były również zawarte w przypadku dzieci pochodzących z terenu powiatu nowodworskiego, 

które umieszczone są w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Tak, więc,  

Powiat Nowodworski w ramach zawartych porozumień ponosił wydatki związane z pobytem  

14 dzieci w pieczy zastępczej poza terenem powiatu. 
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2. REALIZACJA ZADAŃ ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU 

RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

2.1 Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Kwalifikowanie kandydatów, szkolenia, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, wydawanie opinii o spełnianiu 

warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej 

 

Jednym z najważniejszych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest 

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim prowadziło kampanię promocyjną 

rodzicielstwo zastępcze poprzez: upowszechnianie ulotek, spotkania integracyjne, 

umieszczanie ogłoszeń na lokalnych stronach internetowych. Mimo to coraz mniej osób 

przejawia chęć stanowienia rodziny zastępczej. 

Kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka 

dokonuje Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Zespół gromadzi i analizuje dokumentację 

kandydatów. Pracownicy spotykają się z kandydatami w miejscu ich zamieszkania, oceniają 

warunki mieszkaniowe oraz socjalno-bytowe rodziny, a psycholog wydaje opinię  

o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

W 2020 roku w powyższy sposób analizowane były sytuacje 3 kandydatów na rodzinę 

zastępczą. W ostateczności postanowieniem sądu zastały utworzone 3 nowe rodziny 

zastępcze dla 6 dzieci. 

Psycholog wydał łącznie 3 opinie dotyczące motywacji i predyspozycji kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Opinie zostały sporządzone na podstawie badań, które 

dotyczyły przede wszystkim wybranych elementów osobowości badanych oraz posiadanych 

przez nich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.  

Pozyskano 1 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Jest 

to małżeństwo, które ma kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu pieczy zastępczej dla 

innego powiatu.  

 

2.2 Zapewnianie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom 

prowadzącym rodzinny dom dziecka 

 

Nowopowstała rodzina zastępcza oraz wszyscy kandydaci na rodzinę zastępczą zostali 

przebadani psychologicznie pod kątem predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku rodzin zastępczych już funkcjonujących 

opinia psychologiczna aktualizowana jest, co dwa lata. Łącznie w 2020 roku wydano  
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23 opinie psychologiczne. Opnie te zostały wystawione przez psychologa, który posiada, co 

najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie 

rodzinnym.  

 

2.3 Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji 

 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z obawami, jakie niesie pandemia oraz walka  

z wirusem SARS-CoV-2, dzięki zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, 

przy zachowaniu reżimu sanitarnego zorganizowano dwa szkolenia stacjonarne dla osób 

tworzących pieczę zastępczą.   

Dnia 5 października 2020 r. przeprowadzono szkolenie pn. „Uzależnienia i zagrożenia 

współczesnego świata”. W szkoleniu wzięło udział 17 osób. Celem szkolenia było 

podniesienie świadomości na temat uzależnień oraz ryzykownych zachowań młodzieży oraz 

uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój 

uzależnienia. Osoby sprawujące pieczę zastępczą zostali zapoznani z ćwiczeniami, które mogą 

być wykorzystywane do pracy z młodzieżą, jako profilaktyka zachowań ryzykownych  

i uzależnień.  

Kolejne szkolenie odbyło się 19 października 2020 r. pn. „Doświadczenia traumatyczne 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej determinujące trudne zachowania”.  

W szkoleniu wzięło udział 17 osób. Celem szkolenia było poznanie i „oswojenie” się ze 

specyfiką zachowań dzieci doświadczających traumy opuszczenia i wychowywania się poza 

domem rodzinnym oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych dla opiekuna 

zachowaniach podopiecznego. 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii kolejne szkolenie zostało zorganizowane  

w formie on- line. W szkoleniu „Kryzysy występujące w rodzinach zastępczych  

i w rodzinnych domach dziecka” wzięło udział 18 osób prowadzących rodzinną pieczę 

zastępczą. Szkolenie miało na celu przede wszystkim wzmocnienie psychiczne  

i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz nabycie umiejętności konstruktywnego 

podejścia do sytuacji kryzysowych i nabywanie dystansu. 

 

2.4 Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 

wsparcia, w szczególności w ramach grup wsparcia 

 

W 2020 roku zaplanowano spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych. Jednakże 

ze względu na ograniczenia związane z pandemią odbyło się tylko jedno spotkanie, na których 

obecnych było siedmioro opiekunów zastępczych. Niestety spotkania w formie grupowej nie 

mogły się odbywać.  
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2.5 Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym pomoc prawną  

w szczególności z zakresu prawa rodzinnego 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej daje rodzinom zastępczym i dzieciom w nich 

umieszczonym możliwość korzystania z porad specjalistycznych, w tym psychologa, 

prawnika oraz pracownika socjalnego zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim. Z tych form pomocy w 2020 roku rodziny 

zastępcze skorzystały łącznie 21 razy, w tym z pomocy psychologa 13 razy, z porad 

prawnych 8 razy. Na spotkania ze specjalistami rodziny zastępcze były kierowane przez 

pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej. 

Ponadto w 2020 roku Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej był wspierany przez 

psychologa, który zasilił zespół swoją profesjonalną wiedzą. W ramach swoich zadań 

psycholog prowadził poradnictwo i konsultacje zarówno dla opiekunów zastępczych jak  

i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Odbyło się 116 konsultacji psychologicznych.  

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 część z tych konsultacji 

realizowała się poprzez rozmowy telefoniczne – odbyło się 60 takich rozmów. Tą formą 

pomocy zostało objętych 15 rodzin, a jej głównym celem było wsparcie rodziców zastępczych 

oraz pomoc w rozwiązywaniu aktualnych trudności i problemów wychowawczych. Ponadto 

odbyło się 56 spotkań w formie tradycyjnej. Piętnaście spotkań dotyczyło dorosłych,  

a głównych ich celem było przede wszystkim udzielenie wsparcia, a także pomoc  

w podniesieniu kompetencji wychowawczych. Ośmioro dzieci skorzystało ze spotkań  

z psychologiem. Spotkania te miały charakter motywacyjno-wspierający, dotyczyły 

emocjonalności dzieci oraz miały na celu pomoc w rozwiązaniu aktualnie przeżywanych 

trudności. Takich konsultacji odbyło się 41. Dwoje dzieci skorzystało z jednorazowego 

spotkania, jedno dziecko spotkało się z psychologiem dwukrotnie, a troje dzieci odbyło po 3 

spotkania. Ponadto troje dzieci zostało objętych długoterminowym wsparciem. Uczestniczyli 

oni kolejno w piętnastu, dziesięciu i sześciu spotkaniach.  

W minionym roku psycholog sporządził 26 diagnoz psychofizycznych dzieci  

i młodzieży pozostających pod opieką rodzin zastępczych. Głównym obszarem 

diagnozowania był rozwój inteligencji, a także sprawność psychomotoryczna, wybrane 

elementy osobowości oraz poziom lęku. Badaniom psychofizycznym zostało poddanych:  

 1 dziecko w wieku 0-3 lat 

 10 dzieci w wieku 3-10 lat 

 15 dzieci powyżej 10 roku życia  

W przypadku ewentualnych nieprawidłowości lub deficytów rozwoju dziecka zostały 

opracowane wskazania i zalecenia, których celem jest doskonalenie tych obszarów. Przed 

każdym spotkaniem z dzieckiem odbywała się rozmowa z rodzicem zastępczym, której celem 

było zebranie informacji i przeprowadzenie wywiadu dotyczącego dotychczasowego rozwoju 

dziecka.  
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2.6 Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 

oceny rodziny zastępczej 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonywał oceny sytuacji dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy 

stosowanych metod wychowawczych, modyfikowania planu pomocy dziecku, oceny stanu 

zdrowia i aktualnych potrzeb dziecka oraz oceny zasadności dalszego pobytu w pieczy 

zastępczej. Okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje się na posiedzeniu zespołu, na które 

zapraszani są w szczególności: prowadzący rodzinę zastępczą, pedagodzy i nauczyciele, 

asystenci rodzin, pracownicy socjalni, przedstawiciele ośrodka adopcyjnego oraz rodzice 

biologiczni dziecka. W przypadku dziecka do trzeciego roku życia okresowej oceny dokonuje 

się, co trzy miesiące, a w przypadku dzieci starszych, co 6 m-cy. W 2020 roku dokonano 157 

okresowych ocen sytuacji dziecka. W większości przypadków okresowa ocena sytuacji 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej odbywała się w formie zdalnej. 

Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonywał ocen rodziny zastępczej pod 

względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej 

pracy. W 2020 roku Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonał 17 ocen rodzin 

zastępczych. Wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.  

Dla każdego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zostały sporządzane plany 

pomocy dziecku. Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku sporządzili 

13 nowych planów pomocy dziecku oraz 66 modyfikacji planów wcześniej sporządzonych. 

Wszystkie plany pomocy oraz modyfikacje były współtworzone przez osoby sprawujące 

pieczę zastępczą i dzięki ich wytrwałości i zaangażowaniu większość założeń udało się 

zrealizować. 

 

2.7 Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 

 

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

nakłada na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej obowiązek zgłaszania dzieci  

z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcji, celem wszczęcia procedury adopcyjnej. 

W 2020 roku do Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku przesłano 7 kart dzieci  

z uregulowaną sytuacją prawną. W efekcie współpracy z Pomorskim Ośrodkiem 

Adopcyjnym w 2020 roku jedno dziecko zostało adoptowane, uzyskując tym samym stabilne 

środowisko wychowawcze. 
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2.8 Prowadzenie akcji promującej rodzicielstwo zastępcze 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej promował ideę rodzicielstwa zastępczego 

poprzez umieszczanie na stronie internetowej informacji o poszukiwaniu kandydatów na 

rodziny zastępcze, rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących warunków, jakie 

kandydaci muszą spełniać.  

Ponadto w 2020 roku zorganizowano 3 projekty popularyzujące rodzicielstwo zastępcze 

oraz dające możliwość nawiązywania wzajemnego kontaktu pomiędzy wychowankami  

i rodzinami następczymi. 

Dnia 25 stycznia 2020 roku już po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało zabawę choinkową dla najmłodszych dzieci  

z rodzin zastępczych pod hasłem „Mikołaj i Ja”. Gościem specjalnym imprezy był Święty 

Mikołaj, który wręczył każdemu dziecku prezent. Podczas trwania imprezy dzieci brały udział 

w licznych konkursach i zabawach z nagrodami. Wybrano najpiękniejsze stroje balu 

karnawałowego. Zabawa odbyła się dzięki życzliwości Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, który 

udostępnił w tym celu salę. 

Wystąpienie na skalę globalną epidemii wirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim 

ograniczenie i zakazy wprowadzane przez Państwo, których celem było powstrzymanie 

wirusa i przeciwdziałanie skutkom jego rozprzestrzeniania skutkowało tym, iż nie mogliśmy 

przeprowadzić obchodów z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W podzięce za 

zaangażowanie i trud wniesiony w wychowanie młodego człowieka oraz za stworzenie 

dzieciom, pozbawionym opieki rodziców biologicznych, spokojnego i szczęśliwego domu 

rodziny zastępcze otrzymały list gratulacyjny. 

W grudniu 2020 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako 

pomocnicy Świętego Mikołaja przygotowali w Jego imieniu paczki i życzenia dla dzieci  

z rodzin zastępczych. Paczki z radością i ciepłymi życzeniami dostarczono dzieciom przed 

pierwszą gwiazdką wigilijnego wieczoru. 

Na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco były 

aktualizowane informacje dotyczące pieczy zastępczej oraz poszukiwania kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 

kontynuowało współpracę z Fundacją „Polki Mogą Wszystko” w ramach programu 

„Zobaczyć lepszą przyszłość”. W programie wzięli udział podopieczni z rodzin zastępczych 

oraz rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu nowodworskiego a także wychowankowie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Dworze Gdańskim. Celem akcji jest 

poprawne widzenie dzieci i wyposażenie ich w nieodpłatne okulary korekcyjne. Dzięki 

nawiązaniu współpracy 16 wychowanków pieczy zastępczej otrzymało bezpłatne okulary 

korekcyjne, których oprawy wybrali sobie sami. Program realizowany jest przez Grupę Essilor 

oraz fundację Vision for Life. Partnerami programu są: Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz 
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firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska 

Sp. z o.o. 

W 2020 Powiat Nowodworski przystąpił do projektu pn. ,,Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu 

do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  

i usług socjalnych świadczonych    w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Dworze Gdańskim. W ramach projektu pozyskano dofinansowanie  

w wysokości 535.720,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

oprogramowania dla osób niepełnosprawnych, sprzętu audiowizualnego, zakup środków 

ochrony indywidualnej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny.  

Wykorzystano dofinansowanie w wysokości 527.579,50 zł. 

W ramach projektu zakupiono: 

 środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk) o 

łącznej wartości 9.143,10 zł 

 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 201.653,58 zł 

 sprzęt audiowizualny o łącznej wartości 91.590,72 zł 

 wyposażenie miejsc kwarantanny o łącznej wartości 224 731,80 zł 

Przedmioty dofinansowania zostały przeznaczone dla wychowanków rodzinnych oraz 

instytucjonalnych form pieczy zastępczej z terenu powiatu nowodworskiego. Dzięki 

otrzymanemu wsparciu dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały doposażone w sprzęt 

niezbędny podczas nauki zdalnej, dzięki czemu przeciwdziałano skutkom epidemii COVID-19 

mogącym się objawić w brakach edukacyjnych związanych z niedostępem do sprzętu 

umożliwiającego naukę. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przekazywał do Starosty 

Nowodworskiego oraz do Sądu Rejonowego w Malborku na bieżąco uaktualniany rejestr 

rodzin zastępczych. 
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3. ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim funkcjonuje 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Poniższy schemat przedstawia skład zespołu.  

 

 

 

 Prace Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej koordynowane są przez specjalistę pracy  

z rodziną. Zespół wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, jako organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej, objął większość rodzin zastępczych opieką koordynatora. Natomiast  

w stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka, nieobjętych opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej zadania koordynatora wykonywał specjalista pracy z rodziną. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej planują i organizują pracę własną, wytyczają 

zadania priorytetowe i skupiają uwagę na rezultatach, które chcą osiągnąć. Praca każdego  

z koordynatorów oparta jest o plan pracy, który tworzony jest kwartalnie. Natomiast 

sprawozdania z realizacji planu pracy koordynatorzy składają, co miesiąc.  

Koordynatorzy zatrudnieni w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej posiadają 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dzięki czemu mogą efektywnie realizować zadania 

nałożone przez ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:  

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

Specjalista pracy z rodziną 

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Psycholog  
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2) przygotowywanie, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny 

dom dziecka oraz asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 

3) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka 

dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, 

reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 

4) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka  

w nawiązaniu wzajemnych kontaktów; 

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy 

zastępczej; 

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Pomoc rodzinom zastępczym w prawidłowej realizacji zadań polegała przede  

wszystkim na: 

1) pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez nawiązywanie 

kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę; 

2) pomocy w pisaniu wniosków o jednorazową pomoc finansową; 

3) pozyskiwaniu informacji dotyczących sytuacji życiowej rodzin biologicznych; 

4) ustalaniu kontaktów dziecka z rodziną biologiczną, zapewnianie miejsca spotkań,  

a w razie konieczności obecność na tych spotkaniach; 

5) reagowaniu na niepokojące sygnały przekazywane przez inne instytucje. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonują swoją pracę w systemie 

zadaniowym. Pozwala to na dużą mobilność i dostosowanie się do potrzeb rodzin zastępczych, 

bez względu na godzinę, czy dzień tygodnia. Koordynatorzy realizują swoje zadania poprzez 

wizyty w terenie, odwiedzają rodziny zastępcze, gdzie prowadzą rozmowy na temat ewentualnie 

występujących problemów opiekuńczo – wychowawczych, zdrowotnych czy edukacyjnych.  

Z każdej wizyty w środowisku domowym rodziny zastępczej sporządzana jest informacja  

z przebiegu wizyty, której treść jest akceptowana przez rodzinę zastępczą. Łącznie wszyscy 

pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku dokonali 184 wizyty 

w środowisku domowym rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Ilość wizyt w 

2020 roku była zdecydowanie mniejsza niż w roku 2019, wynikało to z konieczności 

ograniczenia wyjazdów z uwagi na stan epidemiczny w kraju. 

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalista pracy z rodziną 

współpracowali ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, 

sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi  

a także organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta polegała na wymianie doświadczeń  

i podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, na wniosek organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej sporządzali opinie dotyczące wniosków złożonych przez rodziny zastępcze  

o jednorazową pomoc finansową. W 2020 roku sporządzono 42 opinie na podstawie, których 
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przyznano jednorazowe świadczenia pieniężne przeznaczone m.in. na: organizację wypoczynku 

dziecka poza miejscem zamieszkania, zakup rzeczy niezbędnych w związku z przyjęciem 

dziecka do rodziny, pokrycie kosztów założenia aparatu ortodontycznego, dofinansowanie do 

terapii dla dziecka, przeprowadzenie niezbędnego remontu oraz zakup wyposażenia domu.  

Dodatkowo koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej opiniowali wnioski rodzin zastępczych 

dotyczące zatrudnienia osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich.  

Na podstawie tych opinii w dwóch rodzinach zastępczych zawodowych oraz w dwóch 

rodzinnych domach dziecka zatrudnione zostały osoby do pomocy.  

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej działając z pełnomocnictwa Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim dochodzili na rzecz 

małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych od rodziców 

biologicznych. Łącznie w 2020 roku wystąpiono do Sądu z 3 pozwami o alimenty w wyniku, 

których świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieci zostało przyznane.  

Wsparciem Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej objęci byli również pełnoletni 

wychowankowie pieczy zastępczej, którzy po osiągnięciu pełnoletności postanowili pozostać pod 

opieką rodziny zastępczej, kontynuując tym samym naukę. Wsparcie polegało na prowadzeniu 

rozmów motywujących do podejmowania działań związanych z kontynuowaniem edukacji oraz 

udzielaniu pomocy w pokonywaniu codziennych trudności. Takim wsparciem w 2020 roku było 

objętych 10 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Z każdym z wychowanków zostały 

stworzone „karty osoby pełnoletniej”, które w marę potrzeb i sytuacji były modyfikowane. 

Łącznie wypełniono 18 kart. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wspólnie  

z podopiecznymi analizowali Indywidualne Plany Usamodzielniania. W 2020 roku zostało 

stworzonych 8 Indywidualnych Planów Usamodzielnienia oraz 3 modyfikacje. 

Działania psychologa zatrudnionego w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

koncentrowały się głównie wokół sześciu obszarów, sporządzanie opinii psychologicznych 

dotyczących predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ocena 

psychologiczna rodzin zastępczych, diagnoza psychofizyczna dzieci i młodzieży, udział  

w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, poradnictwo psychologiczne oraz 

prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. 

 

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco podnoszą swoje 

kwalifikacje zawodowe, obok samokształcenia, brali udział w szkoleniach i konferencjach  

z zakresu: 

l.p. Temat Data 

1 
Agresja i autoagresja wśród dzieci. Sposoby postępowania i 

przeciwdziałania. 
29.05.2020 

2 Superwizja. 
17.09.2020 

24.09.2020 

3 Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka. 15.12.2020 
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PODSUMOWANIE 
 

Rok 2020 był kolejnym rokiem realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. Dla Zespołu  

ds. rodzinnej pieczy zastępczej był to bardzo trudny rok ze względu na sytuację epidemiczną  

i wykonywanie swoich zadań w świetle istniejących obostrzeń. Był to również bardzo trudny rok 

dla osób pełniących pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z uwagi na 

konieczność ograniczenia osobistych kontaktów z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy 

zastępczej. W poprzednich latach wizyty w środowisku domowym odbywały się co najmniej raz 

w miesiącu. Mimo to, jak wynika, z powyżej przedstawionych informacji, wszystkie zadania 

wyznaczone organizatorowi były realizowane zgodnie z potrzebami.  

Członkowie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej zapewniają ciągłość wsparcia  

i indywidualnej pomocy osobom zajmującym się rodzinną pieczą zastępczą. Jest to niezwykle 

ważny element w pracy z ludźmi, gdzie konieczne jest zbudowanie zaufania.  

Niepokój budzi fakt, iż w rejestrze rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne 

domy dziecka prowadzonym przez Starostę Powiatu Nowodworskiego jest bardzo mało osób, 

które zawodowo zajmują się pieczą zastępczą. W tym zakresie zauważalny jest ogromny deficyt, 

a zarazem potrzeba. Obecnie funkcjonujące rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy 

dziecka nie są w stanie przyjąć kolejnych dzieci, gdyż już i tak pełnią opiekę nad większą ilością 

niż przewiduje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z roku na rok 

obserwujemy, iż zainteresowanie pełnieniem funkcji opiekuna zastępczego spada, a tak naprawdę 

bez zawodowych form pieczy zastępczej jest bardzo trudno zapewnić dzieciom stabilne 

środowisko wychowawcze, a to jest fundamentalna zasada i idea systemu pieczy zastępczej. 

Dlatego też organizator rodzinnej pieczy zastępczej będzie starał się rozszerzyć działania 

promocyjne, aby uzyskać kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe. 

 

W 2021 roku organizator rodzinnej pieczy zastępczej w swojej pracy będzie kładł 

większy nacisk na: 

1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w tym zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na działania podejmowane w tym zakresie. 

2. Stworzenie warunków do skutecznego rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej  

z ukierunkowaniem na formę zawodową. 

3. Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej, która 

miałaby odpowiednie kwalifikacje do podjęcia się opieki nad dzieckiem 

niepełnosprawnym. 

4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz kontynuacja szkoleń 

dla istniejących rodzin zastępczych mających na celu wzmacnianie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.  

5. Wzmocnienie działań mających na celu powrót dzieci do rodziców biologicznych, 

wzmożona współpraca z ośrodkami pomocy społecznej. 
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6. Pomoc pełnoletnim wychowankom pozostającym w pieczy zastępczej  

w usamodzielnieniu oraz poszukiwaniu drogi w życiu. 

7. Organizację grup wsparcia i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej. 

8. Organizację zajęć dla wychowanków pieczy zastępczej, którzy będą osiągać pełnoletność 

i wchodzić w dorosłość. 

9. Podjęcie działań na rzecz organizacji wolontariatu poprzez nawiązanie współpracy ze 

szkołami z terenu powiatu nowodworskiego. 

10. Kontynuację wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez utrzymanie liczby zatrudnionych 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

11. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 

Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok 

zostało opracowane na podstawie rocznych sprawozdań z efektów pracy koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz sprawozdania specjalisty pracy z rodziną i psychologa.  


