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W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 7 maja br., znak: ZSS.422.20.2017.KT, w sprawie 

poprawy sytuacji małoletnich bezdomnych i zagrożonych bezdomnością  w kontekście 

realizacji Konwencji o prawach dziecka w zakresie rozwoju sieci domów dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, uprzejmie proszę  o przyjęcie następujących informacji: 

Zgodnie z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" na realizację  

działania 1.4 — „Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" w 2017 

roku zaplanowano kwotę  5 600 000 zł, w tym: 

3 000 000 zł  na tworzenie nowych domów dla matek z małoletnimi dziećmi; 

2 600 000 zł  na poprawę  funkcjonowania domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży. 

Z kolei w latach 2018 — 2021 przewiduje się  po 3 000 000 zł  rocznie na tworzenie nowych 

placówek tego typu. 

W 2017 roku przyznano środki w łącznej wysokości 206 470 zł  na poprawę  warunków 

funkcjonowania istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

natomiast w bieżącym roku planuje się, że w wyniku dofinansowania w ramach Programu „Za 

życiem" zostanie utworzonych 178 miejsc w 6 nowych placówkach. 

Odnosząc się  do kwestii działań  pomocowych skierowanych do osób opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wskazuje na różne formy pomocy dla osób opuszczających pieczę  zastępcza, w tym placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. 
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Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę  zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę  opiekuńczo-wychowawczą  lub regionalną  placówkę  opiekuńczo-terapeutyczną, 
zwanej dalej „osobą  usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej 

nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 

1. przyznaje się  pomoc na: 

kontynuowanie nauki, 

usamodzielnienie, 

zagospodarowanie; 

2. udziela się  pomocy w uzyskaniu: 

odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

zatrudnienia; 

3. zapewnia się  pomoc prawną  i psychologiczną. 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się  osobie usamodzielnianej, jeżeli 

kontynuuje naukę: 

w szkole; 

w zakładzie kształcenia nauczycieli; ' 

w uczelni; 
- 

na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia; 

u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 

Wysokość  pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż  500 zł  miesięcznie. 

Przedmiotową  pomoc przyznaje się  na czas nauki, nie dłużej jednak niż  do ukończenia przez 

osobę  usamodzielnianą  25. roku życia. 

Natomiast wysokość  pomocy na usamodzielnienie 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: 

nie mniej niż  6600 zł  -jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, 

nie mniej niż  3300 zł  - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 

nie mniej niż  1650 zł  - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, 

nie krócej jednak niż  przez okres roku (art. 149 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej) 
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Ponadto osobie usamodzielnianej wypłacana jest tzw. pomoc na zagospodarowanie nie 

później niż  do ukończenia przez tą  osobę  26. roku życia, w wysokości nie niższej niż  1500 zł, 

a w przypadku osoby legitymującej się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż  3000 zł. Pomoc na zagospodarowanie może 

być  przyznana w formie rzeczowej (art. 150 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej). 

Osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, pieczę  zastępczą  często czują  się  

bezradne i zagubione. Potrzebują  wsparcia psychologicznego. Nie wiedzą  również, jak 

poruszać  się  w systemie polskiego prawa. Często potrzebują  wsparcia w załatwianiu spraw 

urzędowych. Dlatego też  dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej stanowi 

istotną  formę  pomocy dla osób usamodzielnianych. Jednocześnie istotna jest również  

zagwarantowana przez ustawodawcę  pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych. 

Pomoc udzielana osobom usamodzielnianym; tj. opuszczającym pieczę  zastępczą, 

zarówno rodzinną, jak i instytucjonalną  była przedmiotem analizy w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Efektem niniejszej analizy są  zmiany w zakresie procesu 

usamodzielniania i pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków pieczy zastępczej, które 

zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 kwietnia 2018 r.). 

Nawiązując do wątpliwości związanych z interpretacją  liczby osób bezdomnych 

w grupie wiekowej O — 17 lat, zdiagnozowanych podczas ostatniego Ogólnopolskiego badania 

liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r., uprzejmie wyjaśniam, że przedmiotowy 

przedział  wiekowy obejmuje małoletnie osoby bezdomne, które nie ukończyły 18 roku życia. 
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