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Pan
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z niepokojem przyjmuję napływające do mnie kolejne informacje o trudnej sytuacji
mało letnich matek przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

Pragnę zauważyć, iż każdego roku od 3,5 do 5% przychodzących na świat dzieci
w Polsce rodzą małoletnie matki. Część z nich to podopieczne placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Z pozyskanych przeze mnie danych wynika, że nie wszyscy dyrektorzy
ww. placówek przyjmują na siebie trud pomocy młodym mamom adekwatnej do ich potrzeb.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) daje możliwość umieszczenia małoletniej matki z dzieckiem
w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej (art. 59 ust 1 pkt 3). Powyższe rozwiązanie

jest ze wszech miar właściwe. Jednak z posiadanych przeze mnie informacji wynika,
że ze względu na brak dostatecznej liczby ww. rodzin zastępczych, praktyczna realizacja tego
słusznego założenia jest często niemożliwa. Dlatego dyrektorzy placówek opiekuńczo-
wychowawczych starają się o umieszczenie małoletnich i ich dzieci w domach samotnych
matek lub też zabiegają o umieszczenie samego dziecka w rodzinie zastępczej.
W konsekwencji - niemowlęta mogą zostać oddzielone od swoich matek na długie miesiące,
a czasami i lata. Taka sytuacja jest krzywdząca dla obojga - i matki i dziecka - pozbawia ich
bowiem szansy na stworzenie rodziny, zaburza ich rozwój i poczucie bezpieczeństwa.



Niekorzystne dla młodocianej mamy i jej dziecka jest także umieszczenie ich w domu
samotnej matki. Należy przy tym zauważyć, że niepełnoletnie dziewczęta rodzące dziecko nie
mogą sprawować władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy oboje rodzice nie ukończyli
18. roku życia, zgodnie z art. 94 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.), dla dziecka musi zostać ustanowiony
opiekun prawny. Wydaje się więc, że byłoby właściwym dla małoletnich matek i ich dzieci,
aby razem pozostawali w pieczy zastępczej (w rodzinie zastępczej zawodowej
specjalistycznej lub w placówce) i mieli tego samego opiekuna prawnego.

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
terapeutycznego przebywają dzieci powyżej 10. roku życia wymagające szczególnej opieki
lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka
młodszego w ww. placówkach jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach
(szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa - art. 95
ww. ustawy). Powyższe uregulowanie dyrektorzy ww. placówek często interpretują w sposób
niekorzystny dla małoletnich matek i zabiegają o umieszczenie ich nowo narodzonego
dziecka w rodzinie zastępczej lub - obojga - w domu samotnej matki. Zapominają,
że placówka zastępuje małoletniej dom rodzinny, a więc - tak jak w rodzinie - powinna
zapewnić jej pomoc także po urodzeniu dziecka i wspierać ją w wychowaniu potomstwa.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) określa prawo każdej matki
do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych przed i po urodzeniu dziecka. Mając
powyższe na uwadze, władze publiczne i obowiązujące przepisy prawa powinny
w sposób szczególny pomagać małoletnim matkom, sprzyjać rozwiązywaniu ich problemów,
wspierać je i dawać szansę na godne życie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 1 Oa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra
z prośbą o pilną analizę przedstawionego wyżej problemu i podjęcie działań zmierzających
do udzielenia wszechstronnej pomocy małoletnim matkom - wychowankom placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Na peio niezbędne wydaje się budowanie mechanizmów
zachęcających do tworzenia rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych. W moim
odczuciu jednak równie ważne - bo możliwe do szybkiej realizacji - jest doprecyzowanie
zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i umożliwienie pobytu
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych małoletnim wychowankom razem z ich dziećmi,



zapewniając im specjalistyczne wsparcie i wyposażając je we właściwe kompetencje rodzicielskie
oraz gwarantując im dalszą edukację i zdobycie zawodu. Będę wdzięczny za pogłębioną analizę
problemu i przekazanie mi stanowiska Pana Ministra w podniesionej sprawie.
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Odpowiadając na pismo z diia 25 października 2013 r. znak: ZEW/500/40/2013/ZA,

w sprawie sytuacji małoletnich matek i ich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

uprzejmie informuję;

W myśl przepisu art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) w rodzinie

zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności małoletnie matki

z dziećmi. Z kolei zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 i 2 ustawy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego

są umieszczane dzieci powyżej 10. roku Życia, wymagające szczególnej opieki lub mające

trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku

życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego

lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie

gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Mając na uwadze

powyższe oraz szczególną sytuację małoletniej matki umieszczonej w pieczy zastępczej

zasadne jest, aby mogła ona przebywać wraz z dzieckiem niezależnie od formy pieczy,

w której przebywa. Powołane wyżej przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej umożliwiają wspólne przebywanie w pieczy zastępczej małoletniej matki i jej

dziecka. Należy również wskazać, iż zgodnie z 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna



zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę

psychologiczną i ginekologiczno-położniczą.

W celu przygotowania rzetelnej odpowiedzi na pismo skierowano do Wydziałów

Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich prośbę o zebranie informacji na temat

małoletnich matek przebywających obecnie w pieczy zastępczej oraz ich sytuacji i udzielanej

pomocy. Przedstawione niżej dane statystyczne zostały ustalone według stanu na dzień

20 listopada 2013 r. Z uzyskanych informacji wynika, że obecnie na terenie kraju przebywa

w pieczy zastępczej łącznie 234 dziewcząt, które są małoletnimi matkami. 139 dziewcząt

umieszczonych jest w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 101 matek przebywa

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych razem z dziećmi. Z danych przekazanych przez

urzędy wojewódzkie wynika, że małoletnie matki przebywające z dziećmi w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych mają zapewnione odrębne pokoje wyposażone w sprzęt

i akcesoria niezbędne do sprawowania bieżącej opieki nad dzieckiem. Matki objęte są pomocą

psychologiczną, pedagogiczną, pielęgniarską oraz wychowawczą. Ponadto podejmowane

są działania polegające na przygotowaniu wychowanek do przejęcia pełnej odpowiedzialności

za dziecko po usamodzielnieniu się. Realizowane są programy dla małoletnich matek mające

na celu wsparcie emocjonalne oraz kształcenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych,

w tym zabaw stymulujących rozwój dziecka. Zapewniane jest wsparcie w nauce idące

w kierunku ukończenia szkoły oraz przygotowaniu do samodzielności społecznej i życia

w rodzinie, a także opieka nad dzieckiem w czasie realizacji przez matkę obowiązku

szkolnego lub nauki zawodu.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywa obecnie 95 małoletnich matek

z dziećmi, z czego 45 w rodzinach zastępczych spokrewnionych i 24 w rodzinach zastępczych

niezawodowych. W rodzinach zastępczych zawodowych umieszczone są 22 małoletnie matki,

w tym 5 dziewcząt przebywa w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję

pogotowia rodzinnego, a 6 w rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych.

W rodzinnych domach dziecka przebywają 4 małoletnie z dziećmi.

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż małoletnie matki częściej przebywają

w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Należy jednak wziąć pod uwagę. iż nowe

rozwiązania prawne zobowiązujące do tworzenia specjalistycznych rodzin zastępczych

dla małoletnich matek funkcjonują dopiero od 1 stycznia 2012 r.
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Małoletnim matkom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej oferowana jest

szeroko rozumiana pomoc specjalistyczna obejmująca m.in. opiekę koordynatora, a także

poradnictwo. Ponadto wypłacane są świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania oraz pomoc

jednorazowa na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego

dziecka — wypłacane rodzinie zastępczej. Młode matki i ich dzieci objęte są opieką

pediatryczną i ginekologiczno-położniczą. Oferowana jest im pomoc w realizacji obowiązku

szkolnego oraz nauki zawodu, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Małoletnie matki

umieszczone z dziećmi w rodzinach zastępczych otrzymują również pomoc prawną

w zakresie uregulowania sytuacji prawnej nowonarodzonego dziecka, ewentualnego ustalenia

ojcostwa czy alimentów. Niektóre ośrodki prowadzą także pracę z ojcami.

Jednocześnie należy wskazać, iż urzędy wojewódzkie w przesłanej informacji

wskazywały na przypadki rozdzielenia małoletnich matek i ich dzieci, które miały miejsce

w przypadku umieszczenia nieletniej w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obecnie

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 26 małoletnich matek, które zostały

rozdzielone z dziećmi. Wskazywane przyczyny rozdzielenia to umieszczenie małoletniej

matki w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w schronisku

dla nieletnich (5 przypadków), ponadto sytuacje gdy matka wyraziła zgodę

na przysposobienie dziecka (4 przypadki), jak również porzucenie dzieci połączone

z ucieczką z placówki (3 przypadki), niewydolność wychowawcza (3 przypadki) oraz brak

zainteresowania dzieckiem (7 przypadków). Wykazany został również jeden przypadek

rozdzielenia małoletniej z dzieckiem, natomiast opiekę nad dzieckiem sprawuje jego

pełnoletni oj ciec.

Stosunkowo rzadko zdarzają się sytuacje, gdy przyczyną rozdzielenia jest brak

miejsca w odpowiedniej formie pieczy zastępczej dostosowanej do sprawowania opieki nad

małoletnią matką z dzieckiem (1 przypadek). Urzędy wojewódzkie wskazywały również,

że dochodziło do rozdzielenia matki z dzieckiem poprzez wydanie postanowienia sądu

o przeniesieniu matki do placówki opiekuńczo-wychowawczej i pozostawienie jej dziecka

w rodzinie zastępczej (2 przypadki).

Wskazać należy także, że zdarzają się sytuacje, gdy sąd opiekuńczy kieruje

wychowanki placówek opiekuńczo-wychowawczych do domu samotnej matki,

ale jednocześnie nie jest zmieniane postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Wskutek tego nieletnie wciąż pozostają wychowankami placówek, jednak faktycznie
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przebywają w domu samotnej matki. Urzędy wojewódzkie wykazały obecnie 9 takich

przypadków.

Analiza zebranych danych prowadzi do wniosku, że właściwym jest rozwijanie

rodzinnych form pieczy zastępczej, a w szczególności zwiększanie liczby miejsc, do których

mogą być kierowane małoletnie wychowanki z dziećmi. Z uwagi na fakt. iż najwięcej

małoletnich matek przebywa w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej należy również

dostosowywać placówki opiekuńczo-wychowawcze do potrzeb małoletnich z dziećmi.

Na pewno postulatowi temu wychodzą naprzeciw rozwiązania ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, w szczególności uregulowania obligujące do tworzenia

placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla nie więcej niż 14 wychowanków,

a także etapowe dochodzenie do tego standardu przez obecnie funkcjonujące placówki

opiekuńczo-wychowawcze.
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