UCHWAŁA NR XII/220/15
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017"
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) w związku z art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz art. 180 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Przyjąć "Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017”, 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 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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Załącznik do Uchwały Nr XII/220/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY
ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 - 2017

Urząd Miasta
KATOWICE

Katowice 2015
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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. Analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów.
6. Skierowanie osób spełniających podstawowe kryteria ustawowe na szkolenie.
7. Na wniosek kandydatów - wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego
poświadczenie ukończenia szkolenia oraz spełnianie podstawowych warunków ustawowych.
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Realizator:
Organizacje Pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pozostałe jednostki,
którym powierzono realizację zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
Ewaluacja:
1. Liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym
- liczba kandydatów pozytywnie zaopiniowanych
– liczba kandydatów negatywnie zaopiniowanych
– liczba kandydatów, którzy zrezygnowali z ubiegania się o status rodziny zastępczej
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń oraz liczba osób, które je ukończyły z wynikiem
pozytywnym
– dla kandydatów
– dla funkcjonujących rodzin zastępczych

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
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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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.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ewaluacja:
1. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
2. Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora w danym roku
kalendarzowym
3. Liczba dzieci nowoprzyjętych do rodzin zastępczych w danym roku kalendarzowym

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. Przekształcenie spełniających warunki wymienione w art. 54 ust.1 lub w art. 54 ust.2
niezawodowych rodzin zastępczych w zawodowe rodziny pod warunkiem:
- pozytywnej opinii z badań psychologiczno-pedagogicznych, przeprowadzonych przez
psychologa Działu ds. Rodzin z Dziećmi w związku ze złożonym wnioskiem o przekształcenie
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- pozytywnej oceny posiadanych warunków mieszkaniowych rodziny zastępczej odnośnie
możliwości umieszczenia kolejnych dzieci, sporządzonej po wizycie pracowników Działu ds.
Rodzin z Dziećmi
- pozytywnej oceny dotychczasowego koordynatora rodziny zastępczej, wydanej na potrzeby
przekształcenia
- wyrażenia zgody na przyjęcie co najmniej 2 dzieci po zawarciu umowy
4. Rodzina zastępcza po jej przekształceniu w zawodową rodzinę zastępczą może sprawować
pieczę łącznie nad nie więcej niż 3 dzieci. Dopuszcza się możliwość sprawowania pieczy nad
więcej niż 3 dzieci w przypadku przyjęcia rodzeństwa – za zgodą zawodowej rodziny zastępczej.
5. Przyjmuje się następujące limity zawierania umów na poszczególne lata:
a) dla nowo utworzonych rodzin zastępczych:
- w roku 2015 – 1 nowa umowa,
- w roku 2016 – 2 nowe umowy ,
- w roku 2017 – 2 nowe umowy,
b) dla rodzin zastępczych zawodowych przekształconych z rodzin zastępczych niezawodowych:
- w roku 2015 – 1 umowa,
- w roku 2016 – 1 umowa,
- w roku 2017 – 1 umowa,
Łącznie liczba rodzin zastępczych w latach 2015 – 2017 wzrośnie maksymalnie do 18 rodzin.
6. Włączenie nowopowstałych zawodowych rodzin zastępczych do wsparcia, pomocy i nadzoru
Zespołu d/s Pieczy Zastępczej.
7. Podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
warsztatach, grupach wsparcia.
8. Rodzina zastępcza zawodowa jest zobowiązana do odbycia przynajmniej jednego szkolenia
w wymiarze nie mniejszym niż 14h dydaktycznych raz na 3 lata - wskazanego przez organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej lub innego wybranego przez siebie.
9. W przypadku kiedy zawodowa rodzina zastępcza realizuje postanowienia zawarte w p.6 i 7 we
własnym zakresie, rodzina dostarcza do Działu ds. Rodzin z Dziećmi uzyskane zaświadczenia,
dyplomy lub świadectwa.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Ewaluacja:
1. Liczba kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym
- liczba kandydatów pozytywnie zaopiniowanych
– liczba kandydatów negatywnie zaopiniowanych
– liczba kandydatów, którzy zrezygnowali z ubiegania się o status zawodowej rodziny
zastępczej
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń oraz liczba osób, które je ukończyły z wynikiem
pozytywnym
– dla kandydatów
– dla funkcjonujących zawodowych rodzin zastępczych
3. Liczba nowozawartych umów w danym roku kalendarzowym, w tym liczba umów
związanych z przekształceniem rodziny niezawodowej w zawodową
4. Liczba nowoprzyjętych dzieci do zawodowych rodzin zastępczych w danym roku
kalendarzowym.

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.
3. Przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących rodzin zastępczych
niezawodowych i zawodowych co najmniej raz na dwa lata.
4. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych w celu ustalenia zasadności przedłużenia
okresu obowiązywania umowy, oceny oraz ponowne badania psychologiczno-pedagogiczne
wykonuje się także na trzy miesiące przed wygaśnięciem tej umowy.
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5. 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.
6. Dokonywanie oceny zawodowych rodzin zastępczych w celu przedłużenia umowy – na trzy
miesiące przed jej wygaśnięciem.
7. Sporządzenie opinii na podstawie przeprowadzonej oceny rodziny zastępczej niezawodowej
składającej wniosek o zawarcie z nią umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej
pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości sprawowanej dotąd
pieczy.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ewaluacja:
1. Liczba sporządzonych ocen sytuacji dziecka
2. Liczba sporządzonych ocen rodzin zastępczych, w tym liczba ocen negatywnych
3. Liczba dzieci, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą:
- powrót do rodziny pochodzenia
- adopcja
- piecza instytucjonalna
- zmiana rodziny zastępczej
- inne

Zadanie VII
Usamodzielnianie wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy
zastępczej
Działania
1. Osoby opuszczające w związku z osiągnięciem pełnoletniości rodzinne oraz instytucjonalne
formy pieczy zastępczej zależnie od okresu pobytu poza rodziną naturalną obejmuje się
następującym wsparciem i pomocą:
- świadczenia na kontynuowanie nauki,
- świadczenia na usamodzielnienie,
- świadczenia na zagospodarowanie;
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
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- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
- pomoc prawna i psychologiczna
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ewaluacja:
1. Liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, którzy w danym roku kalendarzowym
skorzystali z poszczególnych form pomocy
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