
UCHWAŁA NR XX/435/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) art. 180 pkt 1) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć "Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 – 2014”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zadania wynikające z programu realizować do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie 
miasta Katowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Każde dziecko posiada prawo do wychowania w rodzinie, a w razie niezbędnej konieczności 

– do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Rolą systemu rodzinnej 

pieczy zastępczej jest wsparcie rodziny biologicznej dziecka w takim stopniu, aby dziecko     

w możliwie krótkim terminie mogło powrócić pod ponowną opiekę swoich rodziców. Pobyt 

dziecka w systemie pieczy zastępczej ma ponadto na celu stałe podtrzymywanie bliskich, 

osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów dziecka z rodziną pochodzenia oraz            

z rówieśnikami, a także zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, 

edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

 

 

Zadanie I 

Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej 
 
Działania: 

1. Kolportaż ulotek oraz plakatów na terenie miasta, w szczególności w placówkach 

służby zdrowia, placówkach oświatowych, związkach zawodowych, innych 

organizacjach społecznych, w jednostkach organizacyjnych miasta. 

2. Nawiązanie kontaktu z mediami lokalnymi w celu propagowania idei rodzicielstwa 

zastępczego. 

3. Stała informacja na stronie internetowej MOPS Katowice. 

 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowe 

 

 

Zadanie II 

Szkolenie i kwalifikacja kandydatów 
 

Działania: 

1. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

2. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej. 

3. Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich 

kwalifikacji. 

4. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą. 

5. Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy.  

6. Analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów. 
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7. Skierowanie osób spełniających podstawowe kryteria ustawowe na szkolenie. 

8. Na wniosek kandydatów - wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego 

poświadczenie ukończenia szkolenia oraz spełnianie podstawowych warunków 

ustawowych. 

 

Realizator: Organizacje Pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 

Zadanie III 

Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych oraz pełniących 

funkcję rodziny zastępczej 
 

Działania: 

1. Bieżące gromadzenie, aktualizowanie i uzupełnianie danych dotyczących osób: 

 zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka; 

 pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz  prowadzących rodzinny dom dziecka. 

2. Przekazywanie zgromadzonych danych do sądu rodzinnego 

 

Wykonawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 

Zadanie IV 

Przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka 
 

Działania: 

1. Udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym 

informacji o rodzeństwie, zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z dzieckiem 

przed jego umieszczeniem w danej rodzinie zastępczej 

2. Przekazanie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka (lub 

niezwłocznie po jej zgromadzeniu ) wymaganej prawem dokumentacji. 

3. Objęcie rodziny zastępczej wsparciem i pomocą koordynatora pieczy zastępczej. 

4. Przyznanie i realizacja świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej. 
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Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Zadanie V 

Rozwój sieci zawodowych rodzin zastępczych 
 
Działania: 

1. Pozyskanie kandydatów do prowadzenia zawodowych rodzin zastępczych, w tym 

specjalistycznych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 

2. Zawarcie nowych umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny w celu zwiększenia 

możliwości umieszczenia dzieci poniżej lat 7, które nie powinny być umieszczane w 

instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. 

3. Przyjmuje się następujące limity zawierania umów na poszczególne lata: 

 w roku 2012 – 3 nowe umowy (łącznie 13 zawodowych rodzin zastępczych) 

 w roku 2013 – 3 nowe umowy (łącznie 16 zawodowych rodzin zastępczych) 

 w roku 2014 – 3 nowe umowy (łącznie 19 zawodowych rodzin zastępczych) 

4. Włączenie nowopowstałych zawodowych rodzin zastępczych do wsparcia, pomocy       

i nadzoru Zespołu d/s Pieczy Zastępczej 

5. W latach 2012 – 2014 nie przekształca się funkcjonujących niezawodowych rodzin 

zastępczych w zawodowe. 

 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 

Zadanie VI 

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin 

zastępczych 
 

Działania 

1. Przeprowadzanie oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co 3 miesiące w przypadku 

dziecka do lat trzech i nie rzadziej niż co 6 miesięcy w przypadku pozostałych dzieci. 

2. Przeprowadzanie oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia 

powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy nie później niż przed upływem 

roku od przyjęcia pierwszego dziecka, a następnie po roku od dokonania pierwszej 

oceny i kolejno co trzy lata. 
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3. W przypadku kolejnej negatywnej oceny, kierowanie do sądu wniosku o rozwiązanie 

rodziny zastępczej i zapewnienie dziecku opieki w innej formie lub w innej rodzinie 

zastępczej. 

4. Dokonywanie oceny zawodowych rodzin zastępczych w celu przedłużenia umowy – 

na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem. 

 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Każde dziecko posiada prawo do wychowania w rodzinie, a w razie niezbędnej konieczności 


– do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Rolą systemu rodzinnej 


pieczy zastępczej jest wsparcie rodziny biologicznej dziecka w takim stopniu, aby dziecko     


w możliwie krótkim terminie mogło powrócić pod ponowną opiekę swoich rodziców. Pobyt 


dziecka w systemie pieczy zastępczej ma ponadto na celu stałe podtrzymywanie bliskich, 


osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów dziecka z rodziną pochodzenia oraz            


z rówieśnikami, a także zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, 


edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 


 


 


Zadanie I 


Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej 
 
Działania: 


1. Kolportaż ulotek oraz plakatów na terenie miasta, w szczególności w placówkach 


służby zdrowia, placówkach oświatowych, związkach zawodowych, innych 


organizacjach społecznych, w jednostkach organizacyjnych miasta. 


2. Nawiązanie kontaktu z mediami lokalnymi w celu propagowania idei rodzicielstwa 


zastępczego. 


3. Stała informacja na stronie internetowej MOPS Katowice. 


 


Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowe 


 


 


Zadanie II 


Szkolenie i kwalifikacja kandydatów 
 


Działania: 


1. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 


2. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej. 


3. Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich 


kwalifikacji. 


4. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą. 


5. Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy.  


6. Analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów. 
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7. Skierowanie osób spełniających podstawowe kryteria ustawowe na szkolenie. 


8. Na wniosek kandydatów - wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego 


poświadczenie ukończenia szkolenia oraz spełnianie podstawowych warunków 


ustawowych. 


 


Realizator: Organizacje Pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 


 


 


Zadanie III 


Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych oraz pełniących 


funkcję rodziny zastępczej 
 


Działania: 


1. Bieżące gromadzenie, aktualizowanie i uzupełnianie danych dotyczących osób: 


 zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 


rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu 


dziecka; 


 pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 


niezawodowej oraz  prowadzących rodzinny dom dziecka. 


2. Przekazywanie zgromadzonych danych do sądu rodzinnego 


 


Wykonawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 


 


 


Zadanie IV 


Przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka 
 


Działania: 


1. Udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym 


informacji o rodzeństwie, zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z dzieckiem 


przed jego umieszczeniem w danej rodzinie zastępczej 


2. Przekazanie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka (lub 


niezwłocznie po jej zgromadzeniu ) wymaganej prawem dokumentacji. 


3. Objęcie rodziny zastępczej wsparciem i pomocą koordynatora pieczy zastępczej. 


4. Przyznanie i realizacja świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej. 
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Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 


 


Zadanie V 


Rozwój sieci zawodowych rodzin zastępczych 
 
Działania: 


1. Pozyskanie kandydatów do prowadzenia zawodowych rodzin zastępczych, w tym 


specjalistycznych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 


2. Zawarcie nowych umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny w celu zwiększenia 


możliwości umieszczenia dzieci poniżej lat 7, które nie powinny być umieszczane w 


instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. 


3. Przyjmuje się następujące limity zawierania umów na poszczególne lata: 


 w roku 2012 – 3 nowe umowy (łącznie 13 zawodowych rodzin zastępczych) 


 w roku 2013 – 3 nowe umowy (łącznie 16 zawodowych rodzin zastępczych) 


 w roku 2014 – 3 nowe umowy (łącznie 19 zawodowych rodzin zastępczych) 


4. Włączenie nowopowstałych zawodowych rodzin zastępczych do wsparcia, pomocy       


i nadzoru Zespołu d/s Pieczy Zastępczej 


5. W latach 2012 – 2014 nie przekształca się funkcjonujących niezawodowych rodzin 


zastępczych w zawodowe. 


 


Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 


 


 


Zadanie VI 


Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin 


zastępczych 
 


Działania 


1. Przeprowadzanie oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co 3 miesiące w przypadku 


dziecka do lat trzech i nie rzadziej niż co 6 miesięcy w przypadku pozostałych dzieci. 


2. Przeprowadzanie oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia 


powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy nie później niż przed upływem 


roku od przyjęcia pierwszego dziecka, a następnie po roku od dokonania pierwszej 


oceny i kolejno co trzy lata. 
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3. W przypadku kolejnej negatywnej oceny, kierowanie do sądu wniosku o rozwiązanie 


rodziny zastępczej i zapewnienie dziecku opieki w innej formie lub w innej rodzinie 


zastępczej. 


4. Dokonywanie oceny zawodowych rodzin zastępczych w celu przedłużenia umowy – 


na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem. 


 


Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 


 







