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jako Rzecznik Praw Dziecka stoję na stanowisku, że dzieci pozbawione możliwości

wychowywania się w rodzinie biologicznej i pozostające pod opieką państwa muszą mieć

zagwarantowaną pieczę zastępczą na najwyższym poziomie. Tymczasem ze zgłaszanych

spraw do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że wiele z nich nie otrzymuje właściwej opieki.

W latach 2011-2014 Rzecznik interweniował ok. 900 razy w sprawach indywidualnych

dotyczących wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych

(w tym typu rodzinnego) oraz przeprowadził 107 kontroli w ww. miejscach. Tak szczegółowe

rozpoznanie problemów tych dzieci upoważnia mnie do przedstawienia Panu Ministrowi

wniosków z podejmowanych działań. Wniosków, które niepokoją i wymagają podjęcia

szybkich oraz skutecznych działań, zmierzających do zapewnienia dzieciom umieszczonym

w pieczy zastępczej realizacji przynależnych im praw.

Problemy wymagąjące pilnego rozwiązania:

1. Wobec dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zbyt często łamane jest ich prawo

do stabilnego środowiska wychowawczego, stwarzającego dzieciom jak nąj lepsze

warunki do ich rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego. Z pozyskanych przez

Rzecznika danych wynika, że dzieci te nieraz nawet wielokrotnie zmieniają miejsce

pobytu. Powodem takiej sytuacji jest m.in. wygaśnięcie zlecenia na prowadzenie

placówki opiekuńczo-wychowawczej. Nie należy do rzadkości. że zadania te

są powierzane tylko na okres od roku do trzech lat. a następnie powiat ogłasza nowy

konkurs ofert. Może to skutkować zmianą podmiotu realizującego zadania z zakresu

pieczy zastępczej i zmianą miejsca pobytu dziecka.
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2. Przyczyną zmiany miejsca pobytu dziecka bywa też niedostateczne wsparcie

dla rodzin zastępczych ze strony organizatora pieczy zastępczej lub wręcz jego brak

(warsztaty podnoszące kompetencje pedagogiczne. porady specjalistów). Dotyczy to

sytuacji, gdy dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, a rodzice zastępczy posiadają

zbyt małe umiejętności w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów.

W swojej bezradności występują z wnioskiem o umieszczenie dziecka w placówce

opiekuńczo-wychowawczej. Z interwencji podejmowanych przez Rzecznika Praw

Dziecka wynika, że do takich sytuacji dochodzi nawet wtedy, gdy w ich

konsekwencji są rozdzielane rodzeństwa. Diagnozując powyższy problem Rzecznik

pozyskał informację, że z losowo wybranych 30 placówek zlokalizowanych

w różnych częściach Polski do 27 z nich. w latach 2011-2014. trafiło 226 dzieci

pozostających pod opieką rodzin zastępczych. Powodem zmiany miejsca pobytu tych

dzieci były problemy wychowawcze.

3. Podobny los spotyka dzieci mieszkające w miejscach sprawowania pieczy

zastępczej, w których stwierdzono nieprawidłowości i wypowiedziano umowę

podmiotowi je prowadzącemu. Oburzającym jest fakt, że powiaty niechętnie

podejmują trud poprawy pracy placówki (np. wymiany kadry), narażąjąc tym samym

dzieci na zmianę miejsca zamieszkania - często już po raz kolejny. Argumentem

decydującym przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących dzieci powinno

być ich dobro. Każda przeprowadzka oznacza dla dziecka naruszenie poczucia

bezpieczeństwa, potrzebę aklimatyzacji w nowym miejscu, a często wiąże się też

ze zmianą szkoły i - co najważniejsze - rozstaniami z bliskimi koleżankami

i kolegami. które przez fakt wspólnego zamieszkania. stały się dla dziecka osobami

równie ważnymi jak krewni biologiczni. Tak więc organizator pieczy zastępczej

powinien korzystać z prawa do rozwiązania umowy tylko w szczególnych

przypadkach.

4. Kolejną niepokojącą praktyką jest przenoszenie dziecka do innej placówki

prowadzonej przez ten sam podmiot. Dotyczy to sytuacji, gdy zadania z zakresu

pieczy zastępczej realizuje on w kilku placówkach/filiach. Doświadczenie Rzecznika

Praw Dziecka wskazuje. że ze zbyt dużą łatwością organizator pieczy zstępczej

godzi się na przenoszenie wychowanków między tymi placówkami. Skutki

dla dziecka są porównywalne z wyżej opisanymi przypadkami.



Ilustracją wskazanych problemów niech będzie historia Kamili K., która od 2010 roku

do 2014 roku zmieniała miejsce swojego pobytu w pieczy zastępczej aż 6 razy. I tak

- od 9 marca do 30 maja 2010 r. Kamila przebywała w Pogotowiu Opiekuńczym w Gdańsku,

następnie została podopieczną rodzinnego domu dziecka (była tam od 1 czerwca 2010 r.

do 21 maja 2013 r.). Z tego miejsca ponownie wróciła (w związku z toczącym się wówczas

postępowaniem przeciwko małżonkowi osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka)

do Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku (na prawie 4 miesiące). Następnie dziewczynka

mieszkała w placówce Dom Agawa prowadzonej przez Fundację Agawa (przez 11 miesięcy),

po czym trafiła do innej placówki prowadzonej przez Fundację Agawa - Dom dla Dzieci

Lotos (na 4 miesiące). W związku z rozwiązaniem przez powiat umowy z Fundacją Agawa

w grudniu 2014 r. (ze względu na niewłaściwe wykonywanie powierzonych zadań)

po raz kolejny zmieniła miejsce zamieszkania.

Taka forma sprawowania pieczy zastępczej narusza podstawowe prawa dziecka.

Do prawidłowego rozwoju każde dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa oraz

stabilizacji. a czynniki te są szczególnie ważne w odniesieniu do małoletnich wychowujących

się poza rodziną biologiczną. Zmiana miejsca pobytu. zmiana opiekunów oraz rówieśników,

z którymi zaprzyjaźniły się dzieci, prowadzi do zerwania więzi emocjonalnych (tracą one

swoich najbliższych po raz kolejny) z wszystkimi tego konsekwencjami. szczegółowo

opisanymi przez psychologów zajmujących się tą problematyką.

W ocenie powiatów. odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej, działania

przez nie podejmowane mają na celu dobro dziecka. Rozmowy z dziećmi jednak wskazują,

że nikt ich nie pytał o opinię nawet w najważniejszych dla nich sprawach, a wszelkie decyzje

były podejmowane bez wysłuchania wychowanków. Dzieci mąją poczucie. że traktowano

je jak przedmioty przenoszone zjednego miejsca do innego, a za chwilę jeszcze do kolejnego.

A przecież ich zdanie w takich kwestiach, jak zmiana opiekuna, szkoły, rozdzielenie

z najbliższymi koleżankami i kolegami powinno być brane pod uwagę (a przynajmniej

podejmujący decyzję powinni się z nim zapoznać). Historie wielu dzieci pozbawionych

opieki rodzicielskiej wyraźnie wskazują, że trauma przez nie przeżywana nie była ważnym

argumentem dla decydentów. Potwierdzają to sygnały płynące bezpośrednio od dzieci, które

mówiły wprost: nie chcieliśmy być przeniesieni do innej placówki, nie rozdzielajcie nas,

brakuje nam tego wychowawcy. A przecież artykuł 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej

Polskiej stanowi: W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby

odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości



uwzględnienia zdania dziecka. Z kolei artykuł 12 ust. I Konwencji o Prawach Dziecka

stanowi: Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych

własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich

sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz

dojrzałości dziecka. Również artykuł 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje na obowiązek wysłuchania dziecka - Podmioty

realizujące zadania wynikające z niniejszej ustawy, w szczególności dokonując oceny sytuacji

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz kwalujkując dziecko do przysposobienia,

są obowiązane do wysłuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają,

oraz stosownie do okoliczności uwzględniają/ego zdanie.

Przedstawiona analiza wskazuje na istnienie systemowych niedostatków w organizacji

pieczy zastępczej i nadzorze nad realizacją zadań w tym zakresie przez powiaty. Cierpią

na tym, niestety, dzieci.

W związku z powyższym. kierując się dobrem i troską o prawa dzieci, które czasowo

lub na stałe zostały pozbawione naturalnego środowiska rodzinnego i wymagają opieki

oraz ochrony ze strony państwa, na podstawie art. IOa ust. 1 oraz art. li ust. I 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 o podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie realizacji praw

dziecka wychowankom pieczy zastępczej. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
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