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z zadowoleniem irzi muję informacje o tr\\ ających pIz\gotowaiuach do rozpoczęcia

prac nad nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o y piel niu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (tekst jedn. Dz.!.). z 2013 L POZ. 135 ze złu.).

W tym kontekście. zwracam się do Pana r\ I inistra o ponowne przeanalizowanie

kwestii kwalifikowania i nadzoru nad rodzinami /astepczymi oraz przeprowadzenie

niezbędnych zmian legislacyj nych.

Jednocześnie, chciałbym zwrócić uwagę na aktualne. mojej ocenie, wnioski zawarte

w kierowanych do Pana Ministra wystąpieniach z 28 rześnia 2012 roku oraz 21 stycznia

2013 roku oraz pozostałej korespondencji dotyczącej żcj \\ \ mienionych kwestii.

We wspomnianych wystąpieniach sygnalizo\alcm między innymi potrzebę wydania

aktu prawnego, który przyczyni się do podniesienia standardów procedur prowadzenia

kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze. Wśród jego elementów, które uważam za

niezbędne jest określenie konieczności dokon\ \\ ania pogŁębionych wywiadów

środowiskowych. Wydąje się. że dokonanie ocen\ posiadaina rękoj mi do prawidłowego

wypełniania funkcji rodziny zastępczej nie może odbyć się bez zasięgania opinii z różnych

środowisk, które mogą mieć wiedzę na temat kand\ daló\\ Podobnie. będąc przekonanym



o niebagatelnej roli dla poprawnego przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

i pedagogicznej kandydatów postuluję, aby odbywała się ona przy zastosowaniu zalecanych

a nawet ściśle określonych metod badawczych.

Podtrzymuję również zgłaszane wątpliwości dotyczące kwestii szkoleń, jakim

poddawani są kandydaci do pełnienia funkcji rodzinny zastępczej. Do tych uwag należą

przede wszystkim: ustalenie zbyt niskiego minimalnego czasu trwania szkoleń oraz brak

uregulowań, które skutkowałyby ujednoliceniem ich organizacji. Taki stan rzeczy

w mojej ocenie nie gwarantuje wyposażenia na odpowiednio wysokim poziomie w wiedzę,

doświadczenie i umiejętności pracy z dziećmi wszystkich kandydatów.

W mojej ocenie warto też rozważyć poszerzenie katalogu warunków, jakie muszą

spełniać kandydaci na rodziny zastępcze oraz na prowadzących rodzinny dom dziecka

poprzez wprowadzenie obowiązku poddawania ich obowiązkowemu badaniu

psychiatrycznemu. Jednocześnie rozważając kwestie zdrowia ww. kandydatów ponownie

pragnę zwrócić uwagę na sygnalizowany przez mnie brak jasnych kryteriów określających

przeciwwskazania do pełnienia ww. funkcji, jakimi miałby kierować się wydający stosowne

zaświadczenie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W tym zakresie można również

rozważyć odpowiadającą postulatowi profesjonalizacji rodzin zastępczych propozycję, aby

zaświadczenie lekarza POZ zastąpić orzeczeniem lekarza medycyny pracy. Kryteria

stanowiące podstawę do wydania takiego orzeczenia mogłyby wówczas zostać ustalone

analogicznie do kryteriów określonych dla wychowawczy w placówce opiekuńczo —

wychowawczej.

Równie ważną co prawidłowy dobór rodzin zastępczych jest kwestia weryfikacji ich

kwalifikacji w toku pełnienia funkcji. Wobec powyższego stanowiąca element nadzoru

weryfikacja powinna odbywać się przynajmniej co dwa lata.

Dodatkowo w zakresie wzmocnienia nadzoru nad funkcjonowaniem rodzinnej pieczy

zastępczej można rozważyć wyposażenie koordynatora w uprawnienia do wglądu w sytuację

rodziny. Niezależnie od uwzględnienia tej propozycji, za zasadne uważam zmniejszenie

o połowę maksymalnej liczby podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej będących pod jego

opieką. Wydaje się bowiem, że w świetle ilości i zakresu obowiązków jakie na

koordynatorów nakłada ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie jest

możliwe ich rzetelne zrealizowanie bez urealnienia liczby rodzin, które mogą korzystać

z pomocy tego samego koordynatora.



Ponadto niezbędnym rozszerzeniem przcpisó\\ zakresie szeroko rozumianego
nadzoru nad rodziną pieczą zastępczą jest wprowadzenic Iegulcji, które pozwolą wojewodzie

na wykonywanie działań nadzorczych.

Kierując się troską o prawa dzieci. które czasowo lub stale zostały pozbawione

naturalnego środowiska rodzinnego i wymagają opieki i ochrony ze strony państwa,

na podstawie art. lOa ustawy z 6 stycznia 200() roku o Ricczniku Praw [)ziecka (Dz. U. Nr 6,

poz. 69 z późn. zm.) zwracam się do Pana Ministra i. prośbą o ponowną analizę

funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej i poparcie postulowaiiych przez Rzecznika Praw

Dziecka zmian podczas prac nad zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
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